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Resumo 
A presente pesquisa em andamento se propõe a investigar questões que evidenciam a relação 
entre distância transacional e a qualidade dos cursos de ensino superior à distância mediado 
por tele-aulas, via satélite, com tutoria on-line. A pesquisa está delimitada pelo estudo de 
como as três variáveis: diálogo, estrutura e autonomia do aluno, se apresentam na educação 
superior à distância, objetivando avaliar a qualidade das interações entre professor e aluno no 
processo de ensino-aprendizagem durante as tele-aulas. A investigação contemplará também o 
estudo das orientações metodológicas que as instituições passam aos seus alunos, para atingir 
seus próprios objetivos, assim como a utilização dos materiais didáticos e de seus programas 
de ensino. 
Palavras-chave: Educação superior à distância; distância transacional; tele-aulas via satélite; 
qualidade na EAD. 
 

INTRODUÇÃO 

 

      A história da educação à distância no Brasil passou nas últimas três décadas por 

significativas transformações, tanto em termos de gestão de políticas institucionais, quanto a 

definição de modelos pedagógicos de ensino-aprendizagem adequados a realidade 

educacional de um país de dimensões continentais como o nosso. No contexto da educação 

superior a distância, vários projetos de lei chegaram a tramitar no Congresso Nacional entre 

1970 a 1990. Muitos destes projetos, afirma Niskier(1999), foram engavetados e os que 

passaram possibilitaram, não só a abertura de vagas para o ensino superior, mas também 

abriram caminhos para o desenvolvimento da pesquisa tecnológica e pedagógica na área da 

EAD durante duas décadas. De importador de modelos de educação à distância passamos para 

desenvolvedores de projeto e programas complexos adaptados à nossa realidade; e as razões 
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disso foi devido, segundo Moran (2006), à “[...] utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação no sistema educacional e a demanda reprimida de alunos não 

atendidos, principalmente por motivos econômicos.”(MORAN, 2006, pg.02). Ou seja, 

questões que nos ajudam a entender os aspectos históricos que levaram à “consolidação das 

políticas institucionais para o ensino superior a distância” e ao entendimento dos critérios 

“que deram origem aos modelos pedagógicos de ensino-aprendizagem da Educação a 

Distância no Brasil.” (NETO, 2001, pg. 32). 

  

     A primeira proposta de estruturação da política institucional especifica para o ensino 

superior à distância surgiu, segundo Barreto (2004), no início da década de 1970, por parte do 

Ministério da Educação, a partir do relatório apresentado pelo conselheiro Newton Sucupira, 

do Conselho Federal de Educação, após missão de estudo realizada na Inglaterra, com o 

objetivo de conhecer o modelo universitário de educação à distância projetado pela Open 

University. Nesse relatório, o conselheiro defendeu a criação de uma universidade aberta, por 

entender que esta poderia ampliar as oportunidades de acesso à educação superior, bem como 

contribuir para a construção de um processo de educação permanente, em nível universitário. 

A partir daí, algumas ações concernentes à implantação da EAD no ensino superior brasileiro 

começaram a ser desenvolvidas, destacando-se a criação de um grupo-tarefa (Portaria 

Ministerial N° 96, de 05 de março de 1974), com a atribuição principal de indicar as diretrizes 

e bases para a organização e funcionamento de uma universidade aberta do Brasil. 

 

      Ainda em termos de mapeamento da evolução das políticas institucionais do ensino a 

distância no Brasil, o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância a 

(ABRAEAD) apresentaram em 2007 seus números indicando os índices de crescimento da 

EAD do ano anterior1. 

 

      De acordo com a ABRAED (2007), em 2006 o Brasil atingiu a marca de 2.279 milhões de 

estudantes à distância matriculados, sendo 33% deles residentes na Região Sul e 31% na 

Sudeste – embora a região Centro-Oeste e Sul registrem os maiores índices de crescimento 

                                                            
1 No momento em que este texto está sendo redigido, o INEP e a ABREAD não haviam 
divulgado seus números para 2007. 
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em número de alunos. Ainda neste mesmo ano, o Brasil teve 2.279.000 de alunos à distância 

matriculados em vários tipos de cursos. Só de alunos credenciados, o número cresceu 54%, e 

já chegou a 778 mil pessoas. Se forem contados apenas os alunos de graduação e pós-

graduação, o aumento foi de 91% em 2006. Segundo a Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED), um em cada 73 brasileiros, estudou por EAD em 2006.  

 

      Com relação às instituições, o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a 

Distância (2007), em 2006, 225 instituições estavam autorizadas pelo Ministério da Educação 

ou pelos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) a ministrarem os cursos de formação 

superior na modalidade a distância, apresentando um crescimento de 36% em relação ao ano 

anterior, que contavam com 166 instituições autorizadas, sendo que o número chegou a 

778.458 alunos em 2006. 

 

     Neste cenário, em franco crescimento, algumas instituições do ensino superior brasileiro se 

destacaram em 2006 cabendo a Universidade de Brasília (UNB) a liderança do ranking com o 

maior número de alunos de EAD no país, seguida da Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR), conforme mostra o quadro 1 abaixo:  

 

QUADRO 1 – Instituições com maior número de alunos em EAD no Brasil 

(Ano base 2006) 

 

lunos Nome da Instituição – Estado da Federação de Origem 

75.683  Universidade de Brasília – CEAD – DF 

86.260  Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) – PR 

55.746   Sérvio Social da Industria – SP 

50.167  Universidade Luterana do Brasil – RS 

40.154   Fundação Universidade do Tocantins – TO 

34.506   Fundação Demócrito Rocha – CE 

33.721   Faculdade de Tecnologia Internacional – PR 

26.517   Faculdade de Tecnologia e Ciências – EAD – BA 
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25.367  CECIERJ - Consórcio CEDERJ – RJ 

25.000  Centro Universitário Leonardo da Vinci –SC 

    Fonte ABRAEAD, 2007 

 

      Portanto, a EAD, em termos de gestão de políticas institucionais, passou por significativas 

reestruturações nas últimas três décadas e, segundo Sá (2003), no âmbito destas instituições a 

educação à distância tem trazido, por um lado, numerosas possibilidades educativas e, por 

outro, enfrentamentos políticos e ideológicos que devem levar à construção de uma nova 

concepção pedagógica e administrativa no espaço universitário brasileiro. 

 

     Com relação a evolução dos modelos pedagógicos de ensino-aprendizagem para a 

educação a distância, o Brasil teve seu marco inicial bem antes do desenvolvimento das 

gestões políticas institucionais da EAD apresentadas até aqui.  

 

     Ao abordar os princípios pedagógicos que orientaram as primeiras experiências brasileiras 

em educação a distância, Mattelart (1994), nos apresenta o ensino por correspondência, no 

início do século passado, como a primeira geração de EAD. Coube ao Instituto Monitor, 

fundado em 1939, e o Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941, a primazia deste 

pioneirismo, sendo ambos responsáveis pelo atendimento de mais de três milhões de alunos 

em cursos livres de iniciação profissional. 

    No início dos anos 70 o número de analfabetos no Brasil era um entrave à modernização do 

país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Na impossibilidade de confiar 

exclusivamente nos princípios pedagógicos do educador Paulo Freire, afirma Mattelart 

(1994), a opção governamental foi a adoção das primeiras experiências de educação por 

satélite, baseado no relatório Advanced System for Comunications and Education in National 

Development - ASCEND, idealizado pela Stanford University , que preconizava a eficácia de 

um protótipo utilizando recursos audiovisuais com a finalidade de atender a educação 

primária (Mattelart, 1994). Quatro anos mais tarde, em 1974, vai ao ar o projeto SACI no 

formato de telenovela, atendendo as quatro primeiras séries do primeiro grau. O projeto foi 

interrompido em 1977-1978 sob o pretexto oficial de que 
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[...] seria demasiado dispendioso comprar outro satélite; colocando em 
evidência as contradições nas diferentes instâncias do Estado brasileiro 
entre as estratégias em matéria de telecomunicações, educação e política 
científica. (Mattelart, 1994, p. 190).  
 

      Neste sentido, a década de 70 e 80 ficou marcada pela participação das fundações privadas 

e organizações não governamentais brasileiras no segmento de cursos supletivos à distância 

no modelo de tele-educação, com aulas via satélite complementadas por materiais 

instrucionais, inaugurando a 2ª geração da EAD no Brasil.  

 

     Somente em 1990, com o advento da 3ª geração da EAD no Brasil, que a maior parte das 

IES brasileiras se mobilizaram para o ensino superior à distância através do uso das novas 

tecnologias da comunicação e da informação (NTIC´s). Em 1994 tem início a expansão da 

internet no ambiente universitário, e dois anos mais tarde, em 1996, surge à primeira 

legislação especifica para a educação no ensino superior a distância no Brasil. 

 

    Segundo Moran (2006), um outro grande avanço no modelo pedagógico brasileiro de 

ensino superior a distância, ocorreu entre 2002 e 2004: “a utilização das tecnologias de tele-

aulas mediadas por teleconferências e integradas com a web.” (MORAN, 2006, pg. 03).  

Neste período, várias IES se destacaram por trocarem seus modelos tradicionais de EAD por 

tele-aulas via satélite, em tempo real, com tutoria on-line. Três delas, a Universidade do Norte 

do Paraná – UNOPAR, de Londrina, a FACINTER de Curitiba e a EDUCOM, também do 

Paraná, assumiram a liderança no rank das maiores instituições privadas de EAD do Brasil 

(ABED, 2007). Outros grupos chegaram posteriormente às tele-aulas, como a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia – FTC – de Salvador e o Centro de Ensino Superior de Campo Grande, 

no Mato Groso do Sul. 

 

     Atualmente estas instituições vêm operando com os mesmos modelos de tele-aulas para 

dezenas ou centenas de tele-salas, simultaneamente, onde em cada uma há uma turma de até 

cinqüenta alunos que assistem, ao vivo, a essas aulas sob a supervisão de um tutor local 

realizando algumas atividades complementares na sala. Na concepção de Moran (2006), este 

foi realmente o modelo que mais proliferou nestes últimos anos. Com um potencial imenso de 

expansão, pela capacidade de atendimento a milhares de alunos simultaneamente, esta 
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modalidade, segundo ele, é de enorme interatividade e de fácil instalação tecnológica. Através 

desta tecnologia, afirma ele, a educação à distância está presente em municípios que sequer 

contavam com instituições de ensino tradicionais. 

 

     De tudo que foi apresentado até aqui com relação aos modelos pedagógicos brasileiro para 

o ensino básico e superior à distância, dois fatores mereceram destaque a partir de 2000, 

devido ao advento das NTIC´s: a ênfase exacerbada nas novas tecnologias e a preocupação 

com a qualidade dos cursos disponibilizados a distância (MORAN, 2006). 

  

     Com relação às novas tecnologias, no final da década de 80 até meados da década de 90, 

pesquisadores da educação alertavam para a valorização acentuada nas tecnologias em 

detrimento da aprendizagem do aluno, entre eles encontramos Demo (2002), colocando este 

ponto como questão central do seu livro. Diz ele: 

 

Ao mesmo tempo em que se depositam nos meios eletrônicos esperanças 
expressivas no campo didático-educativo (DEMO apud LEVY, 1996), 
cabe reconhecer que seu lugar é de recurso instrucional. Sua relevância 
está na proporção direta da promoção correta do processo de 
aprendizagem. [...] As avaliações têm mostrado que os programas podem 
facilmente tornar-se mais atraentes, mais bem montados técnicamentes, 
mais dotados de todos os possíveis efeitos especiais, incluindo 
computação gráfica, desenhos animados, interatividade, etc., mas a 
aprendizagem dos alunos continua muito pouco significativa (DEMO, 
2002, pg. 13). 

 

      Ainda nesta mesma linha de pensamento, corroborando com as afirmações de Demo, 

Leite e Silva (2000) atestam também que não é a tecnologia que garante o sucesso embora 

tenha representado “um papel importante no processo de maturação da EAD” (LEITE e 

SILVA, 2000, pg. 01).  

 

     No contexto da formatação dos cursos do ensino superior a distância, Bielschowsky (2006) 

destaca a importância que os desenvolvedores devem atribuir aos parâmetros de qualidade, 

estabelecido pela Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED/MEC), durante o 

processo de elaboração de conteúdos instrucionais. Para o atual secretário de EAD do MEC, 
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há três elementos principais que devem ser considerados indicadores de qualidades na 

elaboração de conteúdos: 

 

1. Uma clara definição de metas e objetivos, indicando o que os aprendizes devem fazer; 

2. O uso de uma linguagem clara e com tom de conversação, para facilitar a compreensão dos 

materiais pelos alunos; e 

3. Uma aprendizagem ativa, dando oportunidade aos alunos de construir o conhecimento, 

experimentando diferentes situações e trabalhando na resolução de problemas. 

 

     Nesse sentido, pode-se concluir que a formatação de conteúdos, com parâmetros de 

qualidade, vem em primeiro plano, sem o qual não existe uma etapa posterior 

(BIELSCHOWSKY, 2006). 

 

     Por isso, o Ministério da Educação e Cultura, através da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED/MEC) elaborou, em 2003, os “Referenciais de Qualidade para Cursos a 

Distância”. Entre os objetivos deste documento, destacam-se: 

 

(a) formular, fomentar e implementar políticas e programas de educação à 
distância (EAD), visando à universalização e democratização do acesso à 
informação, ao conhecimento e à educação; (b) fomentar a pesquisa e a 
inovação em tecnologias educacionais, por meio de aplicações de TICs 
aos processos didático-pedagógicos; (c) desenvolver, produzir e 
disseminar conteúdos, programas e ferramentas para a formação inicial e 
continuada a distância; (d) difundir o uso das TICs no ensino público, 
estimulando o domínio das novas linguagens de informação e 
comunicação junto aos educadores e alunos das escolas públicas; (e) 
Melhorar a qualidade da educação.(SEED/MEC). 

 

      Ou seja, orientações voltadas principalmente para elaboração, disseminação e avaliação de 

conteúdos, disponibilizados por meio de novas tecnologias objetivando, como indica o último 

item, melhorar a qualidade da educação. 

  

      Em relação à educação superior a distância de qualidade, Cercal (2002), nos fala que  
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ao se mencionar garantia da qualidade na EAD, uma série de estratégias, 
alicerçadas em indicadores de qualidade, orientadas entre outras ações, 
em fomentar o uso de novas tecnologias na educação presencial e a 
distância.(CERCAL, 2002, pg.31).  

 

      Estratégias relacionadas também com o ambiente educacional, independente de sua 

natureza (presencial ou a distância), onde se darão as interações psicológicas e 

comunicacionais (MOORE, 1991) entre professores e alunos. Oliveira, Coste e Villardi 

(2002), abordando sobre a aprendizagem dos alunos, afirmam que: 

 

é impossível desconsiderar uma avaliação da qualidade das interações 
psicológicas e comunicacionais, denominada por Moore (1991) por 
distância transacional. [...] uma estrutura flexível e “oxigenada”, aliada a 
um diálogo democrático, claro e pedagogicamente estimulador, podem 
facilitar extraordinariamente  a  aprendizagem a distância. 
(OLIVEIRA,COSTA e VILLARDI, 2002, pg. 04). 

 

     Acreditando, portanto, que a avaliação da aprendizagem com qualidade deva ter as 

qualificações citadas acima, as autoras destacam que a estrutura dos cursos e o diálogo entre 

professor e aluno devem: 

 

a) Fundamentar-se em um enfoque pedagógico, evitando riscos de 
incoerência entre objetivos e estratégias avaliativas; b) Propor atividades 
contextualizadas e globais (multidisciplinares); c) Facilitar o atingimento 
da autonomia na busca da aprendizagem (aprendizagem auto-dirigida), 
por parte dos alunos; d) Apresentar explicitação clara de critérios, 
resultados esperados e padrões de avaliação / certificação; e) Ser 
realizada em oportunidades propícias e em quantidade suficiente, 
conjugando os enfoques formativo e somativo; f) Desenvolver nos alunos 
a consciência do contexto em que a aprendizagem e a avaliação são 
realizadas, além do interesse pela metacognição (o conhecimento do 
próprio processo de aprendizagem); g) Conjugar a avaliação 
procedimental (do conhecimento adquirido) e a avaliação atitudinal (de 
competências, habilidades, atitudes, por exemplo). (OLIVEIRA, COSTA 
e VILLARDI, 2002, pg. 04). 
 

       Belloni (2001), entretanto, assinala que os parâmetros de qualidade nas Instituições de 

Ensino Superior são multidimensionais, pois além de terem que responder às exigências da 

produção, controle e avaliação dos programas dos cursos tem também de corresponder às 

necessidades e expectativas da comunidade acadêmica. Para este fim, o Ministério da 

Educação, através do Decreto 5.622 de 2005, estabeleceu o quadro normativo geral e 
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definitivo dos requisitos e orientações que reconhecia tanto a educação à distância no nível 

superior, em especial a graduação, quanto a política de garantia de qualidade baseada nos 

Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância, instituídos pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED) em 2003. Em outras palavras: “referenciais necessários para o 

desenvolvimento de conteúdos que contemplassem o uso da didática, da estrutura dos cursos e 

da aprendizagem ativa”( BIELSCHOWSKY, 2006, pg. 27).  

       Com relação ao uso da didática, da estrutura e da aprendizagem ativa, citadas por 

Bielschowsky, Moore(1991), afirma que elas estão presentes na interação entre professor e 

aluno em ambientes de aprendizagem presencial e a distância. Segundo Kearsley e Moore 

(1996), é a partir destas inter-relações, denominada distância transacional, que se pode avaliar 

também a qualidade dos conteúdos disponibilizados nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Para estes autores, a educação à distância e, consequentemente a distância transacional, 

implicam numa relação que 

 

[...] requer técnicas especiais de planejamentos de cursos, técnicas 
instrucionais especiais, métodos especiais de comunicação, eletrônicos ou 
outros, bem como estrutura organizacional e administrativa especifica. 
(MOORE e KEARSLEY, 1996, pg. 146). 

 

       Para explicar as técnicas especiais instrucionais e comunicacionais, Michel G. Moore 

estabeleceu que a educação à distância devesse apresentar como característica especial a 

separação entre professores e alunos e que a superação deste distanciamento, segundo o autor, 

é o grande desafio para a avaliação da relação ensino-aprendizagem na EAD, por se tratar de 

muito mais que apenas uma separação geográfica. Segundo ele 

 

Com a separação surge um espaço psicológico e comunicacional a ser 
transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos entre as intervenções 
do instrutor e as do aluno. Este espaço psicológico e comunicacional é a 
distância transacional. (MOORE,1991, pg. 01).  

 

        Dois pontos merecem destaque aqui, pois é a partir deles que Moore irá fundamentar a 

sua teoria. O primeiro está relacionado com o espaço entre alunos e professores. Diz ele: 

 

[...] a separação entre professor e aluno é suficientemente significativa 
para que as estratégias e técnicas especiais de ensino-aprendizagem por 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 10 
 

eles utilizados possam ser identificadas como características distintas 
desta linhagem de prática educacional.”(MOORE, 1983, pg. 121). 

 

       O segundo ponto enfatiza que a partir desta separação surgem dois espaços: o 

psicológico, responsável por afetar as relações dos agentes envolvidos, e o comunicacional 

que afeta significativamente a dinâmica e a estrutura dos cursos (MOORE e KEARSLEY, 

1996). 

 

       Como a distância transacional é uma variável relativa e não absoluta, em outras palavras, 

os espaços psicológicos e comunicacionais entre alunos e professores nunca são os mesmos, 

existem, portanto, segundo ele, graus bem distintos de distância transacional. Assim, a grande 

questão - para Moore - sobre a teoria da educação a distância é: 

 

Resumir as diferentes relações e a intensidade destas relações entre duas 
ou  mais   variáveis  que  compõem   a   distância transacional, 
especialmente o comportamento de professores  e alunos. (MOORE, 
1983, p.22). 

        

        Para que a relação de ensino-aprendizagem ocorra, Moore(1991) estabelece, em sua 

Teoria da Distância Transacional, a participação de três variáveis que irão reger todas as 

transações existentes em ambientes educacionais: o diálogo, a estrutura e a autonomia do 

aluno. Sendo assim, a distância transacional é determinada pela interação dialógica entre 

professor e aluno e influenciada significativamente pela estrutura dos programas dos cursos. 

Em linhas gerais, a distância transacional determina também os índices de qualidade de um 

curso na medida em que a dinâmica das três variáveis descritas acima sejam determinadas e 

equilibradas “de acordo com as exigências de cada uma das situações educativas e de 

aprendizagem”. (PETERS, 2001, p.65). 

 

        Nesta pesquisa iremos nos deter tanto a construção do diálogo, pois estaremos focando o 

possível discurso conteudista do professor com o aluno, quanto à elaboração das estruturas 

relacionadas com projeto pedagógico dos cursos. A investigação contemplará também o modo 

como os alunos utilizam os seus materiais didáticos e interagem com os programas de ensino 
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para atingir seus próprios objetivos, processo este definido por Moore como “autonomia do 

aluno”. 

 

        Seguindo, portanto, as orientações estabelecidas pelo Ministério da Educação, quanto à 

utilização dos referenciais de qualidade na elaboração dos programas de cursos e na 

formatação dos conteúdos para EAD, propõe-se como elemento de investigação desta 

dissertação o estudo dos efeitos das três variáveis da distância transacional nos cursos de 

graduação a distância que utilizam a tecnologia das tele-aulas, via satélite, com tutoria on-

line. 

 

        Para empregar a Teoria da Distância Transacional de Michael Moore, como principal 

referencial teórico desta pesquisa, faz-se necessário compreender como se dá a relação 

dinâmica entre as variáveis, diálogo, estrutura e autonomia, que, segundo Moore (1991), 

define o grau de distância ou proximidade transacional no processo ensino-aprendizagem em 

geral, presencial ou à distância. 

      

       Para a fundamentação teórica da tecnologia das tele-aulas, via satélite, com tutoria on-

line, serão consideradas, dentre outras, as pesquisas no campo das teleconferências de M. 

Moore e M. Thompson, e os estudos sobre modelos de tele-aulas por teleconferência em 

tempo real de J.J. Moran. 

    

       Os indicadores de qualidade que irão nortear o estudo desta pesquisa serão baseados nas 

definições dos Referenciais de Qualidade Para Educação Superior a Distância (SEED/MEC), 

estabelecidos pelos Decretos 5.622/2005, 5.773/2006 e das Portarias Normativas 1 e 2 de 

2007.   

 

      As diretrizes para elaboração do estudo de caso serão definidas a partir do método de 

abordagem qualitativa de pesquisa das professoras Menga Ludke e Marli André (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986). 
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      Configura-se, portanto, como objeto de investigação desta dissertação, os efeitos da 

distância transacional nos cursos de educação superior a distância que utilizam a tecnologia 

das tele-aulas via satélite, em tempo real, com tutoria on-line. Em outras palavras, a proposta 

da pesquisa estará delimitada pelo estudo de como as três variáveis: diálogo, estrutura e 

autonomia do aluno, na perspectiva da Teoria da Distância Transacional, se apresentam na 

educação superior à distância, possibilitando assim avaliar a qualidade das interações entre 

professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem durante o momento das tele-aulas. 

      Todavia, é complexo fazer uma avaliação abrangente e objetiva dos parâmetros de 

qualidade no ensino superior à distância no Brasil, pela rapidez com que a EAD vem se 

expandindo nestes últimos anos. Isto se deve principalmente ao fato das pesquisas focarem, 

segundo Moran (2006), mais na tecnologia do que nos parâmetros didático-pedagógicos de 

aprendizagem dos alunos. Neste sentido, esta dissertação propõe como objetivo geral: 

    Investigar como os efeitos da distância transacional influenciam na 

qualidade dos cursos de ensino superior à distância mediado por tele-aulas, 

via satélite, com tutoria on-line. 

    Orientado por esse objetivo, buscar-se-á responder as seguintes questões: 

    Quais são, na distância transacional, os principais indicadores de 

qualidade (sugeridos pela SEED/MEC) presentes no diálogo educacional 

desenvolvido entre professor e aluno quando um ensina e os demais 

aprendem na EAD?  

    Quais as condições mínimas necessárias para se estruturar, com qualidade, 

de acordo com os referenciais de qualidade da SEED/MEC, programas de 

ensino-aprendizagem para ser transmitidos por tele-aulas, sabendo que, na 

distância transacional, a variável estrutura expressa a rigidez ou a 

flexibilidade dos objetivos educacionais? 

    Quais são os referenciais de qualidade (sugeridos pela SEED/MEC), na 

distância transacional, capaz de maximizar a aprendizagem independente 

dos alunos na EAD via tele-aula, em tempo real, com tutoria on-line? 

    Os procedimentos metodológicos necessários para responder estas questões estarão 

delimitados à pesquisa bibliográfica, onde serão identificados artigos de referência, base de 

dados na Internet, obras de interesse e de autores relacionados ao tema em estudo, citações 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 13 
 

nos artigos inicialmente investigados e busca intensa por autores que abordam o tema. Ou 

seja, reunir material acerca do assunto, analisar e interpretar os textos pertinentes à 

investigação e, a partir daí, estabelecer as bases para elaboração de um estudo de caso a ser 

realizado com o corpo docente e discente dos dois últimos períodos do Curso de Graduação 

em Tecnologia de Gestão em Marketing da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR 

VIRTUAL) - Pólo Petrópolis/RJ. Os dados serão coletados a partir de questionários com 

perguntas abertas e fechadas, a serem aplicados tanto presencialmente quanto à distância. O 

relatório final deverá estar sendo concluído em setembro de 2009, com a defesa da dissertação 

prevista para o final do mesmo ano. 
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