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RESUMO: Este artigo analisa aspectos da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) que 
possibilitam inovações significativas nos processos de ensino-aprendizagem. A partir da pesquisa bibliográfica 
realizada, são analisadas teorias e experiências inovadoras na educação on-line, com foco nos aspectos 
pedagógicos e tecnológicos e no design instrucional e gestão educacional. Como resultado da análise de 
transformações na educação relacionadas à introdução das TICs, destacam-se a importância de uma interação 
mais equilibrada entre pedagogia e tecnologia, o papel essencial do apoio institucional e a necessidade de 
colocar em prática um esforço de mudança organizacional, tendo em vista as barreiras e resistências existentes. 
 
ABSTRACT: This paper analyzes in which measure the use of information and communication technologies 
represents innovations in education. Based on a broad literature review, innovator theories and experiences in 
online education are discussed, giving special attention to the pedagogical and technological aspects and 
instructional design and educational management. As result of analysis of changes related to TICs in education, 
we remarked the importance of a balance between pedagogy and technology, the critical role of institutional 
support, and the need of actual efforts into organizational change, considering the barriers and resistances 
involved. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação On-line; Tecnologias de Informação e Comunicação; Inovação; Design 
Instrucional; Mudança Organizacional. 
 
KEY WORDS: Online education; Information and communication technologies; Innovation; Instructional design; 
Organizational change. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Uma década após a expansão comercial da Internet no Brasil, que balanço se pode fazer dos anúncios e 
promessas que acompanharam a incorporação da telemática à educação? O que muitos pregavam como 
revolução educacional de fato se transformou em algo realmente novo? 
 
Este artigo analisa aspectos da introdução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) que possibilitam 
inovações significativas nos processos de ensino-aprendizagem. Para isso, devemos antes de tudo delimitar 
nosso campo de análise.  
 
Estamos falando de um tipo específico de educação a distância, a educação on-line, que abrange processos 
intencionais de ensino apoiados total ou parcialmente pelas tecnologias de Internet. 
 
Estamos considerando aqui, portanto, todo um continuum de ações educacionais a distância, que variam de um 
estágio meramente informacional, no qual são entregues informações relativamente estáveis, como ementa do 
curso, agenda e dados de contato, até um estágio completamente imersivo, em que todo o conteúdo do curso 
se encontra no ambiente virtual e todas as interações ocorrem on-line (Mason 2002; Harmon & Jones 1999, 
Filatro 2004). 
 
O texto está organizado em três partes: primeiramente, a proposta e a metodologia do estudo são comentadas; 
em seguida, são analisadas as inovações em relação à educação presencial, aos aspectos pedagógicos e 
tecnológicos e à gestão educacional; por fim, são apresentadas as conclusões e as referências bibliográficas 
utilizadas. 
 
 
2. PROPOSTA E METODOLOGIA DO ESTUDO 
 
Tendo em vista identificar as inovações resultantes da introdução de TICs nos processos de ensino-
aprendizagem e a amplitude do tema, a construção deste trabalho teve como base uma pesquisa bibliográfica 
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exploratória, realizada a partir da análise de periódicos, teses, livros e materiais disponíveis na Internet a respeito 
de  teorias e experiências inovadoras na educação on-line.  
 
Os dados obtidos foram analisados e organizados a partir do foco da inovação: educação on-line (em relação à 
educação presencial), pedagogia, tecnologia, design instrucional e gestão educacional. A seguir, as inovações 
em cada um destes aspectos são apresentadas. 
 
 
3. INOVAÇÕES EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO PRESENCIAL 
 
Historicamente, a educação presencial se moldou para ocorrer em local e horário convenientes ao encontro face 
a face entre alunos e professores. Nesse formato, as atividades de aprendizagem são fixas em termos de 
espaço e tempo e baseiam-se prioritariamente na comunicação oral síncrona, dentro de regras específicas e 
bem delimitadas. Os conteúdos, as estratégias e as pessoas estão de certa forma predeterminados. 
 
A educação on-line, por sua vez, surgida no lastro da expansão da Internet comercial, concretiza-se em um 
espaço que se estende para além da tela de um computador, virtualmente ilimitado e atemporal. As pessoas, as 
informações, as atividades não são fixas; pelo contrário, assim como os conteúdos e as pessoas, assumem um 
caráter transitório e fluido. A comunicação se apóia primordialmente na escrita e na representação iconográfica 
de idéias e conceitos. 
 
Tais características, por si só tão diferentes, representam alterações de foco, papéis e condições de trabalho que 
nos levam a perguntar se é adequado ou mesmo admissível transplantar para os novos ambientes (virtuais) de 
aprendizagem métodos, técnicas e ferramentas historicamente desenvolvidos para a sala de aula tradicional. 
 
No sentido inverso deste raciocínio, os resultados de uma pesquisa realizada em 28 países sobre a forma de 
utilização das TICs para suportar práticas inovadoras em sala de aula indicam que a tecnologia está favorecendo 
mudanças significativas no ensino e aprendizagem. Nos 174 casos analisados,  
 

os alunos se envolveram ativamente no que muitas vezes é chamado de “atividades construtivistas”, 
como pesquisar informações, desenhar produtos e publicar e apresentar os resultados do próprio 
trabalho. Freqüentemente, nestes projetos, os alunos colaboraram entre eles e ocasionalmente 
colaboraram com pessoas de fora da sala de aula, como alunos em outros países (SITES-M2, 2003). 

 
Softwares de apoio para elaboração de textos e apresentações, recursos da Internet, e-mail e software 
multimídia foram utilizados na maioria dos casos (SITES-M2, 2003). 
 
De fato, a modalidade híbrida de educação tem sido mencionado na literatura como uma das tendências da 
educação presencial, valorizando metodologias de ensino a distância combinadas a atividades presenciais 
(Cafardo 2003; Finn 2002). De acordo com Murray e Mason (2003), a comunicação mediada por computador 
está cada vez mais presente nos cursos presenciais das instituições de ensino. 
 
Os modelos de cursos híbridos permitem combinar as vantagens das atividades presenciais e a distância. No 
entanto, este modelo traz um outro desafio: integrar de forma adequada as duas metodologias, possibilitando 
que estas efetivamente se complementem. 
 
 
4. INOVAÇÕES EM PEDAGOGIA E TECNOLOGIA 
 
É importante destacar que poucas ferramentas tecnológicas empregadas em educação têm seu design ou 
funcionalidade originalmente projetados em uma base pedagógica. Algumas delas surgiram como 
desdobramentos dos sistemas de gerenciamento da informação, que importaram da gestão corporativa e militar 
as funcionalidades de acesso hierárquico e estruturas rígidas de controle. Outras, tais como os newsgroups, 
tiveram sua origem na Internet, guiadas pela premissa de uma espécie de igualitarismo anárquico (Hewson & 
Hughes 2001). 
 
Autores como Hewson & Hughes (2001) apontam a não utilização dos conhecimentos historicamente 
acumulados sobre o processo de ensino-aprendizagem tradicional como uma das causas para a resistência à 
temática educacional entre professores e alunos. É como se as inovações viessem de fora para dentro, 
encontrando pouca receptividade por parte daqueles que se tornam objeto e não sujeitos da inovação. Nesse 
sentido, parece desejável aproximar a realidade virtual da prática presencial, pela construção de uma infra-
estrutura tecnológica que reflita processos educacionais familiares. Dessa forma, professores e alunos serão 
mais receptivos e poderão acessar ferramentas e processos semelhantes ou melhores que os disponíveis em 
sala de aula.  
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PETERS (2001) destaca as funções técnicas disponibilizadas pelas TICs, as quais se integram em espaços 
virtuais e suportam atividades pedagógicas realmente inovadoras, baseadas por exemplo no modelo do aprendiz 
autônomo auto-regulado e na aprendizagem colaborativa entre pares.  
 
A Figura 1, a seguir, apresenta uma breve descrição dos novos espaços virtuais que possibilitam inovações em 
tecnologia e pedagogias: 
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Figura 1 – Inovações Tecnológicas e Pedagógicas 
Espaço virtual de 

aprendizagem 
Inovações tecnológicas e pedagógicas 

1. Apresentação 
de informações  

Um ambiente digital de aprendizagem é eficaz em reproduzir e aperfeiçoar as funções 
expositivas do ensino tradicional, em que as atividades de oferecer, apresentar, mostrar e 
ilustrar informações estruturam e caracterizam as atividades de ensino e aprendizagem. 
Entretanto, levando em conta a aprendizagem autônoma e auto-regulada, os estudantes 
podem utilizar-se das TICs para expor e publicar suas idéias, descobertas e 
argumentações.  

2. Obtenção de 
informações  

Com a ajuda de servidores e motores de busca, informações globais podem ser fácil e 
rapidamente consultadas, localizadas e utilizadas a partir de bancos de dados internos e 
externos, em páginas ou sites da Internet, em bibliotecas, dicionários e revistas 
profissionais eletrônicas. 

3. Comunicação 
distribuída  

A ferramenta de correio eletrônico (escrito e de voz) e os recursos de teleconferência que 
utilizam vídeo possibilitam comunicação entre professores, colegas de estudo e 
comunidade externa (especialistas e outros stakeholders), de forma síncrona ou 
assíncrona, com o adicional de transformar essa comunicação em informação sujeita aos 
mesmos recursos de exibição, consulta e utilização dos itens 1 e 2 anteriores. 

4. Colaboração 
distribuída  

Com a ajuda das tecnologias de comunicação distribuída, tornam-se possível ações de 
planejamento, desenvolvimento e avaliação conjuntos simultânea e ou remotamente, em 
modelos de parcerias, gestão de projetos e colaboração em comunidades de prática, 
ensino e pesquisa. 

5. Exploração  A organização hipertextual do conhecimento, e a possibilidade de navegação e consulta 
digital favorecem a aprendizagem autônoma na medida em que os estudantes podem 
explorar o conhecimento segundo seus próprios interesses e preferências. 

6. Documentação  A retenção e organização sistemática de informações podem ser facilmente integradas 
ao processo de aprendizagem, beneficiando o desenvolvimento de habilidades de 
gerenciamento de conteúdos que extrapolam os limites de situações didáticas 
específicas. 

7. Multimídia Textos, gráficos, imagens, vídeo, áudio e animação podem ser utilizados para exposição 
e publicação de fatos, conceitos e princípios de modo versátil e variado, adaptando-se à 
natureza diversa dos conteúdos educacionais e atingindo diferentes estilos cognitivos e 
de aprendizagem 

8. Processamento 
eletrônico de 
texto 
(hipertextos) 

A utilização do hipertexto permite aos alunos não apenas aprender de forma autônoma 
com textos, mas também compilar, introduzir, transmitir, processar, selecionar, salvar, 
estabelecer links e liberar informações.  

9. Simulação Os estudantes podem “vivenciar” uma realidade simulada (modelo) para beneficiar-se, 
por exemplo, de estudos em gerenciamento, macroeconomia, experimentos científicos, 
visitas a museus, paisagens e outros locais de outra forma inacessíveis. 

10. Realidade 
virtual 

Os estudantes interagem com objetos e pessoas em espaços e paisagens simulados 
tridimensionalmente, tendo suas ações convertidas diretamente em dados, o que 
possibilita que as conseqüências dessas ações sejam vivenciadas diretamente no 
espaço de aprendizagem, por exemplo, no treinamento de piloto de aviões ou na prática 
de técnicas cirúrgicas. 

Fonte: Adaptado de Peters (2001). 
 
Vale destacar os estudos de Rovai (2002) a respeito da formação de comunidades nos espaços tradicionais e 
virtuais de ensino. Pesquisando alunos de um curso presencial e de um curso on-line assíncrono 
(Assynchronous Learning Network), através do Índice de Percepção de Comunidade em Sala de Aula (Sense of 
Classroom Community Index)*, o autor verificou que não existe diferença significativa no sentimento geral da 
comunidade formada por alunos nos dois formatos de curso. Em alguns cursos, inclusive, os alunos de e-
learning revelaram um senso de comunidade maior que nos cursos presenciais. Esse resultado sugere que o 
sentimento de isolamento relatado em vários cursos tende a estar relacionado ao formato e pedagogia de cada 
curso, ao invés de ao sistema de e-learning como um todo. Verificou-se maior variabilidade nas comunidades 
formadas a distância, indicando que a comunidade on-line é mais sensível ao formato e pedagogia do curso de 
e-learning do que no caso de aulas presenciais. 
 
O mesmo autor destaca que o ambiente de e-learning requer mais atenção e esforço tanto do professor quanto 
dos alunos. Os resultados mostram uma relação positiva entre a formação de comunidade e o número de 
mensagens enviadas no sistema de e-learning, confirmando a importância da interatividade como componente 
para a construção da comunidade. Os dados também sugerem que instrutores experientes no ambiente on-line 
conseguem criar e manter níveis de comunidade que são no mínimo iguais àqueles verificados na sala de aula 

                                                 
* Participaram da pesquisa 326 alunos adultos, matriculados em cursos de graduação e pós-graduação em duas 
universidades. 
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presencial. O estudo realizado “fornece evidências de que é o método e não a mídia que mais importa para um 
aprendizado efetivo” (Rovai 2002: 1). Seguindo a mesma linha, Murray e Mason afirmam que “os resultados de 
aprendizagem estão mais relacionados com a forma como uma mídia em particular é utilizada do que com 
características intrínsecas da mídia em si” (2003: 7). Esta questão é importante, pois transfere o foco da 
tecnologia de comunicação para a questão pedagógica, aspecto essencial do planejamento do curso. 
 
 
5. INOVAÇÕES EM DESIGN INSTRUCIONAL E GESTÃO EDUCACIONAL 
 
Segundo a clássica obra de Moore & Kearsley (1996), a forte ênfase no planejamento em educação a distância 
busca responder a questões como: Que conteúdo deve ser incluído ou ignorado? Qual é a melhor maneira de 
seqüenciar e organizar o material? Qual o melhor meio para apresentar o material? Que tipo de estratégias de 
ensino devem ser empregadas? Como a aprendizagem pode ser mensurada? Que feedback os alunos devem 
receber sobre seu progresso? Que métodos devem ser usados para criar os materiais?  
 
Essas respostas dependem da natureza do curso, de seus alunos, do conteúdo tratado e especialmente do nível 
de organização em que se propõe a educação a distância (caso se trate de um programa, de uma unidade, de 
uma instituição, de um consórcio de instituições). Em todos esses níveis, utilizam-se procedimentos 
padronizados de design instrucional e desenvolvimento de materiais e programas, os quais constituem o 
chamado Instructional Systems Design (ISD).  
 
O ISD realiza-se em cinco estágios que compõem um ciclo contínuo do desenvolvimento de um curso:  
 

a) Análise: identificação de necessidades; 
b) Design: articulação de objetivos em estrutura e forma do curso; 
c) Desenvolvimento: produção e testes de materiais / eventos instrucionais; 
d) Implementação: registro de alunos, “entrega” de materiais, interação de instrutores e tutores com alunos;  
e) Avaliação: avaliação de alunos e da efetividade instrucional do curso. 

 
Os autores arrolam princípios gerais de design instrucional aplicáveis a diferentes tipos de educação a distância: 
estrutura adequada, objetivos claros, pequenas unidades de estudo, participação planejada, completeza dos 
materiais ou programas, repetição de idéias, síntese, estimulação, variedade de formatos de apresentação da 
informação, tarefas, exemplos e problemas abertos e adaptáveis aos interesses e necessidades dos alunos, 
feedback sobre as atividades realizadas e sobre o progresso individual, avaliação contínua. De acordo com os 
autores, quanto mais fatores forem endereçados, mais efetivo o curso será. 
 
Como exemplo, citamos Mello (2003), que, estudando um grupo de futuros professores em formação inicial que 
cursaram uma disciplina sobre metodologia de ensino para ambientes telemáticos, observou que o ensino 
nesses ambientes tende a operar com uma flexibilização do tempo e do espaço ao ter que se adaptar às 
distintas tarefas do ensinar, como o ritmo dos agentes, à dinâmica do grupo etc. Para a autora, esse tipo de 
ambiente transmite uma visão enviesada do sistema educativo, que agora tem que se adaptar não apenas a 
algumas supostas necessidades e interesses dos alunos como também ao seu ritmo de vida e motivações. Tal 
versão implica uma mudança de percepção do tempo, que urge em ser apreendida, que a autora chamou de 
tempo virtual. 
 
Mello (2003) defende que na formação inicial os professores tenham acesso ao debate sobre a temporalidade e 
suas implicações para o ensino mediado pelas TICs, pois tem sido observado que a falta de entendimento dos 
alunos sobre a noção de tempo virtual e suas implicações na organização das atividades de ensino e 
aprendizagem, aliado a outros fatores, como dificuldade de comunicação por meio da escrita, prejudica o 
desempenho do aluno. 
 
Assim, com a introdução das tecnologias, em especial a Internet, as implicações do design instrucional se 
estendem para possibilitar inovações em educação on-line relacionadas a:  
 

 maior personalização aos estilos e ritmos individuais de aprendizagem;  
 adaptação às características institucionais e regionais;  
 atualização a partir de feedback constante;  
 acesso a informações e experiências externas à organização de ensino;  
 possibilidade de comunicação entre os agentes do processo (professores, alunos, equipe técnica e 

pedagógica, comunidade); e  
 monitoramento automático da construção individual e coletiva de conhecimentos.  

 
As transformações que acompanham a adoção das TICS às práticas educativas refletem um movimento bem 
caracterizado dentro da teoria e prática do design instrucional que propõe também a adoção de uma nova forma 
de planejar o ensino-aprendizagem. Esse movimento pode ser exemplificado por referências teóricas a um 
design instrucional contextualizado, cujos pressupostos básicos apontam para a necessidade de adaptar o 
planejamento educacional ao contexto local de implementação (Filatro 2004). 
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Além das inovações no design instrucional, outros aspectos relacionados à gestão educacional se impõem no 
cenário da educação a distância on-line: capacitação de professores, estabelecimento de parcerias, definição de 
políticas, acordos sobre direitos autorais, gerenciamento de projetos de desenvolvimento de novos cursos e 
gestão de mudanças. 
 
Com base em nove entrevistas realizadas com especialistas e dois estudos de casos, Testa (2002: 103-105) 
identificou seis fatores críticos de sucesso para programas de educação a distância via Internet: 
 

1. Capacitação e experiência da equipe: “as pessoas envolvidas [...] devem ter experiência em educação a 
distância ou receber treinamento específico”; 

2. Envolvimento dos membros da organização: “buscar o apoio de todas as pessoas da organização. E 
todos os membros da equipe, incluindo professores, deverão estar realmente envolvidos nas atividades 
do programa”; 

3. Conhecimento e preocupação com as características e comportamento do estudante: “conhecer seus 
estudantes, para poderem desenvolver ações com o objetivo de atender suas necessidades, auxiliá-los 
na ambientação à Internet e a na disciplina para realizar as exigências dos cursos a distância, e evitar 
que se sintam abandonados ou isolados”; 

4. Modelo pedagógico: “definir um projeto pedagógico, baseado na interação e colaboração, tendo 
especial cuidado com o design instrucional, evitando excessiva padronização e respeitando os fatores 
culturais dos estudantes”; 

5. Tecnologia: “evitar focar na tecnologia, apesar de ser fundamental a avaliação da infra-estrutura 
tecnológica e dos softwares que compõe o ambiente de aprendizagem”; 

6. Realização de parcerias (terceirização): “buscar parcerias estratégicas ou terceirizar parte de suas 
atividades”. 

 
Experimentos realizados no Projeto IDEAL (2003) revelaram outras questões importantes a serem consideradas 
na implementação e gestão de programas de educação a distância: 

 Realização das primeiras iniciativas de aprendizagem a distância como atividades piloto; 
 Criação de um ambiente que estimula a experimentação, onde os participantes estejam dispostos a 

tentar novas abordagens, assumir riscos e pensar criativamente; 
 Definição sobre qual modelo, currículo e tecnologia utilizar em função das necessidades do aluno; 
 Planejamento para educação a distância, incluindo o recrutamento e a orientação dos alunos, execução 

e avaliação; 
 Novas responsabilidades para os professores, que precisam ser capacitados e apoiados; 
 Avaliação dos alunos distantes; 
 Levantamento de dados de programas experimentais, sobre a implantação e o alcance dos objetivos 

propostos; 
 Necessidade de ações da liderança para mudança organizacional necessária, uma vez que a decisão 

de implementar um programa a distância precisa estar fundamentada na missão da organização. 
 
Podemos afirmar assim que a incorporação de tecnologias à educação, seja na modalidade puramente a 
distância ou no formato híbrido, tem impulsionado as mais variadas reflexões e revisões, alcançando desde as 
micropráticas de planejamento e ensino até as estruturas organizacionais mais amplas que dão sustentação à 
atividade educacional.  
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os resultados desta pesquisa apontam as inovações nos processos de ensino-aprendizagem, resultantes da 
introdução das tecnologias de informação e comunicação (TICs). 
 
As principais mudanças em relação à educação presencial se relacionam ao aspecto ilimitado e atemporal da 
educação on-line e à participação ativa e colaborativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem, aspectos 
que podem ser incorporados ao ensino presencial, com a implementação de modelos híbridos (Cafardo 2003; 
Finn 2002). 
 
Com relação às inovações em pedagogia e tecnologia, destacam-se os novos espaços virtuais e sua utilização 
em educação (Peters 2001). Além disso, o esforço de preparação dos professores para utilizar as ferramentas 
tecnológicas disponíveis possibilita uma interação mais equilibrada entre pedagogia e tecnologia, considerando a 
importância da questão pedagógica em relação à tecnologia para o aprendizado efetivo (Rovai, 2002; Murray & 
Mason 2003). 
 
Na gestão educacional, é ressaltada a importância do aluno e do contexto para o design instrucional, além dos 
seus princípios e implicações. Para viabilizar esta prática, é essencial o apoio institucional, tendo em vista a 
complexidade das ações envolvidas. 
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A decisão de oferecer educação a distância por si só não é suficiente, é preciso colocar em prática um esforço 
de mudança organizacional (IDEAL, 2003), tendo em vista as barreiras institucionais que precisam ser 
transpostas, tais como: falta de hábito, de conhecimento e afinidade quanto ao uso das tecnologias; necessidade 
de capacitação dos professores;  conservadorismo e acomodação com respeito aos métodos tradicionais de 
aprendizagem; disputa por recursos financeiros limitados; lentidão na tomada de decisões; e as leis de 
propriedade intelectual (Levine & Sun 2002; Braga 2002). 
 
Este processo de mudança não é fácil, considerando que o desafio dos líderes das instituições atuais está na 
definição do que precisa ser mudado e na velocidade em que é possível implementar esta mudança (KATZ & 
OBLINGER, 2000 apud TAYLOR, 2003). Apesar disso, muitas instituições têm desempenhado um papel 
significativo na educação a distância, mantendo-se na vanguarda da inovação e da mudança institucional 
(TAYLOR, 2003). 
 
Por fim, ressaltamos que este estudo está limitado à análise teórica, resultando em hipóteses e sugestões sobre 
o tema para realização de pesquisas futuras. 
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