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RESUMO 

O presente artigo apresenta uma discussão teórica acerca do desenvolvimento de um 

modelo pedagógico específico para EAD, para tanto propomos uma análise das 

mudanças ocasionadas nos papéis do aluno e do professor na EaD, para após passarmos 

a análise dos modelos pedagógicos existentes e sua aplicação na EaD, para tanto 

abordamos os elementos que compõem a pedagogia, e por fim, nos propomos a uma 

abordagem do modelo proposto por Behar et al de uma arquitetura pedagógica 

ampliando para o construto de modelo pedagógico.  
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INTRODUÇÃO 

O crescimento na oferta de 

cursos na modalidade de Educação a 

Distância revela à necessidade que se 

discuta as mudanças ocasionadas nos 

papéis de professor/aluno, surge à 

necessidade de se repensar o modelo 

pedagógico adotado até então, 

dirigido especificamente para os 

cursos presenciais, assim, fala-se no 

desenvolvimento de uma pedagogia 

específica, capaz de lidar com todos 

esses novos paradigmas e novas 

perspectivas.  

O objetivo do presente estudo é 

discutir sobre o desenvolvimento de 

um modelo pedagógico específico aos 

cursos na modalidade de Educação à 

Distância – EAD, para tanto 

refletiremos sobre as mudanças nos 

papéis desenvolvidos pelo professor e 

pelo aluno nos cursos de EAD, bem 

como apresentaremos propostas 

pedagógicas direcionadas 

especificamente aos cursos de EAD, 

para por fim refletirmos sobre a 

viabilidade de desenvolvimento de 

um modelo pedagógico específico aos 

cursos na modalidade de EAD. 

O método de pesquisa que será 

utilizado para elaboração do presente 

trabalho é o dedutivo, que consiste 

em uma primeira análise de 

argumentos gerais para 

posteriormente se abordar os 

argumentos particulares, ou seja, 

primeiro abordaremos os elementos 

inquestionáveis para em seguida se 

chegar a conclusões lógicas de acordo 

com as premissas estabelecidas. O 

trabalho será desenvolvido por meio 

de pesquisa bibliográfica em livros, 

periódicos, publicações eletrônicas, 

leis etc., iniciando por uma reflexão 

sobre os novos paradigmas, as 

mudanças nos papéis desenvolvidos 

pelo professor e pelo aluno nos 

cursos de EAD, para após apresentar 

propostas pedagógicas específicas a 

EAD e refletir sobre a viabilidade de 

uma pedagogia on line. 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

TRADICIONAL: MUDANÇAS NO 

PAPEL DO ALUNO E DO PROFESSOR 

Diante do crescimento dos 

cursos na modalidade de Educação a 

Distância nas últimas décadas o 

modelo pedagógico “tradicional”, ou 

seja, aplicado aos cursos presenciais 

sofreu e sofre significativas 

mudanças, isso se deve ao fato de que 

na modalidade EAD os principais 

atores do processo de ensino e 
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aprendizagem passaram por 

significativas mudanças, o que nos 

permite falar que estes têm 

desenvolvido um novo papel no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido Maia (2011, p. 

83) leciona: 

O progresso da EaD e o 
surgimento das novas mídias 
interativas alteraram 
radicalmente o panorama do 
ensino e da aprendizagem, e 
neste novo cenário tanto os 
alunos quanto os 
professores, e as próprias 
instituições, passaram a 
desempenhar novos e 
diferentes papéis. 

 

A discussão sobre um modelo 

pedagógico específico prescinde da 

identificação das mudanças 

ocasionadas nos papéis 

desenvolvidos pelos atores do 

processo de ensino e aprendizagem, 

pois na EaD a sua atuação sofreu e 

sofre uma significativa mudança. 

Assim, cumpre-nos abordar as 

significativas mudanças no papel de 

cada um desses atores do processo de 

ensino e aprendizagem, tema 

abordado nos próximos tópicos. 

 

 

O aluno 

A EaD tem ganhado cada vez 

mais espaço, primeiramente porque 

se reflete na possibilidade de acesso 

ao ensino para muitos, ou seja, 

ampliou a possibilidade e 

oportunidade de aprendizagem para 

os alunos, já que estes têm acesso 

independentemente do lugar onde se 

encontram, ou mesmo dos horários 

que possam estar disponíveis para 

frequentar uma instituição de ensino, 

em segundo pelo fato de que faz uso 

das tecnologias, principalmente a 

internet, ambiente que hoje é usado 

demasiadamente pelas novas 

gerações. 

Neste novo cenário que se 

estabeleceu o aluno teve suas funções 

modificadas, pois o aluno que atua 

como mero expectador e receptor de 

informações é totalmente 

incompatível com o modelo EaD, se 

exige do aluno muito mais, deve 

assumir muitos papéis, os quais 

permitirão que construa o seu 

conhecimento, assim, a primeira 

mudança significativa que podemos 

perceber é que o aluno deixa de ser 

um simples expectador e passa a ser o 

responsável pela construção do seu 

conhecimento. 
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Maia (2011, p. 83-90) ao tratar 

do tema menciona diferentes papéis 

que são assumidos pelo aluno da 

modalidade EAD, dentre eles o de 

aprendiz virtual, afirma que temos 

que ter em mente em primeiro lugar 

que houve uma alteração no centro 

do processo de ensino aprendizagem, 

pois este não é mais representado 

pelo interesse do professor na 

disciplina, mas sim pelo que o aluno 

precisa aprender, de modo que este 

aprendiz deverá ser levado em conta 

no momento do planejamento e 

implantação do curso na modalidade 

EaD. 

Em segundo lugar, afirma a 

autora, devemos levar em 

consideração o fato de que o aprendiz 

não precisa mais estar fisicamente 

presente em um ambiente de 

aprender, pois poderá fazê-lo em 

qualquer lugar, e o estudo será 

contínuo, de modo que o estudo não é 

mais encarado em nossa sociedade 

como algo que deva acontecer em 

determinado lugar e momento.  

Mas não é só, pois o aprendiz 

virtual terá que: 

[...] desenvolver diferentes 
abordagens para o seu 
aprendizado – de maneira 
que ele se torne capaz de 

‘aprender a aprender’ com 
diferentes situação que 
enfrentará na vida, não 
apenas em uma instituição 
de ensino formal. (Maia, 
2011, p. 84). 

 

Assim, o aluno/aprendiz virtual 

assume uma diferente postura, pois 

terá que caminhar em busca do seu 

conhecimento, a dimensão de quanto 

e da qualidade de aprendizagem que 

terá esta diretamente relacionada 

com o papel que desenvolver nesta 

caminhada, pois quanto mais 

pesquisar e avaliar fontes de 

informação, transformando-os em 

conhecimento, maior será o nível de 

aprendizagem e assimilação de 

conhecimento. 

A EaD exige um aprendiz 

autônomo e independente, que tenha 

maior responsabilidade sobre o seu 

processo de aprendizagem, um 

aprendiz que busque a sua 

autoaprendizagem, ou seja, que esteja 

disposto a aprender, por isso 

podemos falar em uma aprendizagem 

auto responsável, auto planejada, 

auto-organizada, independente e 

auto-regulada, não linear e não 

sequencial “em que os aprendizes 

trilham seu próprios caminhos e 
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alcançam seus próprios objetivos” 

(Maia, 2011, p. 85). 

Diante deste novo contexto 

Rena Pallof e Keith Pratt, apud Maia 

(2011, p. 84-85) traçam um 

interessante perfil do aluno virtual de 

sucesso: 

O aluno virtual precisa ter 
acesso a um computador e 
um modem ou conexão de 
alta velocidade e saber usá-
los; ter a mente aberta e 
compartilhar detalhes sobre 
sua vida, seu trabalho e 
outras experiências 
educacionais; não pode se 
sentir prejudicado pela 
ausência de sinais auditivos 
ou visuais no processo de 
comunicação; deve desejar 
dedicar uma quantidade 
significativa de seu tempo 
semanal a seus estudos e não 
ver o curso como ‘a maneira 
mais leve e fácil’ de obter 
créditos ou um diploma; os 
alunos virtuais são ou podem 
passar a ser, pessoas que 
pensam criticamente; a 
capacidade de refletir é outra 
qualidade fundamental para 
o aluno virtual de sucesso; 
finalmente, o que talvez seja 
o mais importante: o aluno 
virtual acredita que a 
aprendizagem de alta 
qualidade pode acontecer em 
qualquer lugar e a qualquer 
momento.  

 

Aliada a toda essa nova postura 

ao aluno/aprendiz virtual temos a 

exigência de que aprenda a gerenciar 

o seu tempo, uma vez que o aluno da 

EaD tem mais liberdade para o 

estudo, o que exige que organize o 

seu tempo de modo a permitir que 

consiga desenvolver as atividades 

solicitadas, não há dúvidas que o 

aluno deve ter um maior 

comprometimento (Maia, 2011, p. 

88). 

O nível de aprendizagem do 

aluno/aprendiz virtual dependerá do 

seu comprometimento, bem como da 

sua atuação, como alguém que esta 

disposto à trilhar o caminho em busca 

da construção do seu conhecimento, 

questionando, sendo curioso, 

proativo, crítico e acima de tudo 

sendo persistente. 

 

O professor 

Antes de tratarmos da mudança 

no papel do professor é importante 

esclarecermos que a EaD, 

diferentemente do que muitos 

pensam, não acarretará a extinção do 

professor. 

Para os que pensam assim, na 

EaD, os professores seriam 

substituídos pelos próprios cursos 

que ajudam a desenvolver, bem como 

a sua função estaria sendo 

fragmentada em uma série discreta 
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de tarefas a serem desenvolvidas por 

serviços terceirizados (Maia, 2011, p. 

89/90). 

Mas tal pensamento deve ser 

superado, pois, o que de fato há é uma 

mudança no papel do professor, que 

com a EaD assumirá uma postura 

diferente, se exigindo que desenvolva 

habilidades novas, o que de certo 

modo justifica a repulsa inicial por 

parte dos mestres, já que tudo que é 

novo assusta, intimida. 

Aliado ao medo da mudança 

temos também a falta de 

conhecimento por parte dos 

professores das novas mídias, pois ao 

contrário das gerações atuais, que 

nascem tendo contato com a internet, 

as gerações anteriores há pouco 

tempo tiveram acesso a essas novas 

ferramentas. Mas tal situação pode 

ser superada segundo Moran (1999), 

possibilitando que os professores 

tenham acesso fácil a internet, bem 

como auxiliando na familiarização 

com o computador e suas possíveis 

ferramentas e por fim, auxiliando no 

uso da internet como uma ferramenta 

pedagógica. 

Ãfirma Mattar (2011) “quanto 

ao professor, de sábio no palco (sage 

on the stage), com a EaD ele se 

transforma em guia ao lado (guide on 

the side)”. 

De modo que na EaD o 

professor passa a ser um mediador, 

um facilitador, um motivador, um 

integrador etc., assumindo um papel 

muito mais amplo no processo de 

ensino e aprendizagem, o que exige 

que desenvolva competências 

específicas possibilitando a sua 

atuação. 

Leciona Maia: 

Essas modificações, 
entretanto, não decretam o 
fim da função do professor e 
tampouco a perda do seu 
emprego, mas, ao contrário, 
apresentam novos desafios e 
novas funções a serem 
desempenhadas. Na verdade, 
novas possibilidades de 
trabalho abrem-se para o 
professor em EaD, 
justamente pelo fato de ele 
não exercer mais a sua 
profissão como antigamente. 

 

Para Maia (2011, p. 90-93) há 

uma mudança substancial no papel do 

professor, assumindo, entre tantas 

possibilidades nesse contexto, a 

função de autor de material EAD, o 

que exige que desenvolva novas 

habilidades, dentre elas dominar 

recursos multimídia, planejar o 

material, definindo letras, tamanhos, 
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cores e fundos para integrar à 

mensagem. 

Ainda, o professor pode assumir 

o papel de designer instrucional, 

responsável pelo planejamento geral 

dos cursos e disciplinas; pode atuar 

no desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem; atuar como 

consultor para o mercado EaD; como 

monitor ou coordenador dos diversos 

grupos de professores on-line; etc. 

(Maia, 2011, p. 91). 

Mas, dentre as funções/papéis 

possíveis ao professor temos um de 

demasiada importância: o de tutor, 

mas nesse caso, assim como o aluno 

que precisa ‘aprender a aprender’ à 

distância, o professor terá que 

aprender a ensinar a distância, ou 

seja, sem que esteja no mesmo lugar e 

no mesmo momento que o aluno 

(Maia, 2011, p. 91). 

Disserta Azevedo (2011):  

Para ser um tutor é 
necessário encarar a esta 
função como algo que vai 
além da docência aprendida 
nos cursos presenciais. É 
preciso saber lidar com a 
plataforma, com a tecnologia 
e o mais importante: fazer 
com que este aluno se sinta 
próximo, mesmo estando a 
milhares de quilômetros. 

 

Dentre as atividades 

desenvolvidas pelo tutor temos a de 

orientação acadêmica, na qual o 

educador tem que aprender a ser um 

orientador do aluno/aprendiz, tanto o 

professor como o aluno serão atores 

do processo de ensino e 

aprendizagem, desenvolvendo um 

trabalho em equipe, onde atuam com 

corresponsabilidade, com 

participação, respeito e 

principalmente diálogo (Azevedo, 

2011). 

Segundo Masetto (2003, p. 74) 

há uma modificação na relação entre 

professor e aluno, pois “deixa de ser 

vertical e de imposição cultural e 

passa a ser de construção em 

conjunto de conhecimentos que se 

mostrem significativos para os 

participantes do processo [...]”. 

Assim, diante desta nova 

perspectiva o professor assume 

novos e diversos papéis que exigem 

diferentes posturas e saberes, os 

quais devem ser identificados e acima 

de tudo assimilados, possibilitando ao 

professor do “passado”, novas 

práticas e a busca do seu espaço 

nesse novo contexto. 

Discutidas as mudanças 

ocasionadas nos papéis de 
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professor/aluno, surge à necessidade 

de se repensar o modelo pedagógico 

adotado até então, dirigido 

especificamente para os cursos 

presenciais, tema abordado no 

próximo subtítulo. 

 

A CONSTRUÇÃO DE UMA 

PEDAGOGIA ESPECÍFICA PARA A 

EAD: PEDAGOGIA ON LINE 

Todas as novas perspectivas 

mencionadas nos papéis assumidos 

pelos atores do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como a 

quantidade de recursos tecnológicos 

disponíveis, as chamadas mídias, nos 

levam a indagar: o modelo 

pedagógico convencional aplicado à 

educação na modalidade presencial é 

ideal para os cursos desenvolvidos na 

modalidade de EAD? As mudanças 

ocasionadas pela EAD no papel do 

aluno e do professor indicam a 

necessidade que se desenvolva um 

modelo pedagógico específico?  

De fato, o modelo pedagógico 

adotado até então não contempla 

todas as novas perspectivas, pois, não 

reflete todas as possibilidades 

representadas, seja pelas mudanças 

na atuação dos responsáveis pelo 

processo, seja pela quantidade de 

recursos postos a disposição que 

permitem as mais variadas 

possibilidades de processos de 

aprendizagem. 

Segundo Ãlves (2012) “as 

tecnologias do mundo atual entraram 

no mundo da educação num processo 

irreversível”. Diante disto, ensina que 

é necessária uma prática pedagógica 

inovadora que contemple essas novas 

tecnologias. 

Do mesmo modo Leite (2012) 

afirma que: 

À medida que as tecnologias 
da informação e 
comunicação têm 
participado cada vez mais da 
EAD, pode-se identificar uma 
questão extremamente 
importante que se apresenta 
como desafio: a formação de 
comunidades virtuais de 
aprendizagem.  

 

Mas, a abordagem de um 

modelo pedagógico para EaD exige 

num primeiro momento a definição 

de seus fundamentos e elementos, 

tema que será abordado na 

sequência. 
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Fundamentos pedagógicos em EaD 

Segundo Alves (2011) a 

perspectiva do construtivismo e do 

sociointeracionismo são possíveis de 

ser aplicadas na prática educativa da 

EaD. 

Nesse contexto, destacamos a 

teoria de Piaget, pois para os 

piagetianos o processo de 

aprendizagem é uma construção, o 

aprendizado é uma relação do sujeito 

com o meio, onde o meio funciona 

como um desequilibrador, diante 

deste desequilíbrio ocorre o que 

chamam de assimilação e 

acomodação, ocorrendo assim uma 

mudança nas estruturas mentais. 

Piaget afirma que a aprendizagem 

depende da estrutura cognitiva 

construída, portanto, a aprendizagem 

se subordina ao desenvolvimento. 

Leciona Alves (2011) que o 

papel de desequilibrador compete ao 

professor, ou seja, será o agente capaz 

de causar o desequilíbrio do aluno, 

expondo-o a novas informações e 

novos desafios, para que a partir 

disso possa gerar novos 

conhecimentos. 

Mas, quando tratamos da EaD o 

aluno/aprendiz é o sujeito ativo do 

processo, de modo que será o 

protagonista na construção do 

próprio conhecimento, por isso se 

exige do aluno na EaD um novo papel, 

pois terá que estar disposto a buscar 

as informações, com estimulo e 

motivação que lhe permitam realizar 

os estudos necessários a construção 

do seu conhecimento. 

Cumpre referir a teoria de 

Vigotsky, porque para Vigotsky o 

desenvolvimento humano acontece 

por processos mediados, por meio da 

colaboração/ajuda, onde aquele que 

sabe mais pode fornecer ao que sabe 

menos, permitindo um maior 

desenvolvimento, ou seja, quanto 

mais à pessoa é ajudada, mais rápido 

ela se desenvolve. Afirma que toda 

pessoa tem uma “zona de 

desenvolvimento real” (que é aquilo 

que consegue desenvolver sozinho) e 

uma “zona de desenvolvimento 

proximal – ZDP” que é a zona de 

desenvolvimento potencial ou 

proximal, ou seja, aquilo que a pessoa 

consegue fazer com ajuda, isto é a 

mediação. Para Vigotsky a 

aprendizagem é o motor do 

desenvolvimento, quanto mais se 

aprende mais se desenvolve. 
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Os fundamentos pedagógicos 

em EaD são os mesmos aplicados ao 

ensino presencial, mas com outras 

perspectivas, pois “um dos grandes 

desafios da EaD é manter o aluno 

interessado, motivado e envolvido no 

compromisso de construir seu 

conhecimento”. (Ãlves, 2011)  

Nesse processo ganha 

relevância a atuação do 

professor/tutor no sentido de 

estimular o aluno, incentivando-o a 

agir na busca do seu conhecimento, 

por isso seu papel se reflete na figura 

de um mediador. 

 

Elementos de um modelo 

pedagógico para EaD 

Para Behar et al (2007) “o 

modelo pedagógico traz consigo uma 

estrutura calcada sobre uma 

determinada concepção 

epistemológica e, em consonância, 

com uma ou mais teorias 

educacionais a serem utilizadas como 

eixo norteador da aprendizagem”. 

Os autores mencionam como 

elemento de um modelo pedagógico 

para EaD  a arquitetura pedagógica, a 

qual é constituída: 1) fundamentação 

do planejamento/proposta 

pedagógica, onde estão incluídos os 

propósitos da aprendizagem, 

organização do tempo e do espaço e a 

expectativa no que se refere a atuação 

do participantes; 2) conteúdo: 

materiais instrucionais e/ou recursos 

informáticos utilizados - objetos de 

aprendizagem, software e outras 

ferramentas de aprendizagem; 3) 

atividades, interações, procedimentos 

de avaliação e a organização de todos 

esses elementos numa sequência 

didática para a aprendizagem 

(aspectos metodológicos); 4) 

definição da plataforma de EAD e 

suas funcionalidades (aspectos 

tecnológicos). 

No entanto, vão mais além, pois, 

propõem a elaboração de um objeto 

de aprendizagem (OA) para formação 

de professores denominado de 

ARQUEAD (Arquiteturas Pedagógicas 

para EAD), o qual pretende realizar 

um embasamento teórico-prático 

sobre o modelo pedagógico para 

formação de professores no contexto 

da EAD. Dentre os principais 

conceitos a serem discutidos, os 

autores destacam: 1) Arquiteturas 

Pedagógicas (ÃP’s) e seus 

componentes: proposta pedagógica 

(aspectos organizacionais); conteúdo; 

atividades, interações, procedimentos 
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de avaliação (aspectos 

metodológicos); plataforma e suas 

funcionalidades (aspectos 

tecnológicos); 2) Princípios da 

didática de EAD; 3) Diferentes 

concepções epistemológicas para as 

arquiteturas pedagógicas; 4) Projetos 

de aplicabilidade das ÃP’s em EÃD. 

Com o desenvolvimento deste 

modelo pretendem os autores 

facilitar a atuação do professor, com o 

auxilio do ARQUEAD, onde serão 

trabalhadas todas as questões 

específicas envolvidas pela EaD, 

dentre elas as mídias possíveis e seus 

variados meios de utilização, bem 

como: 

[...] as diferentes correntes 
pedagógicas/epistemológica
s, a utilização de 
funcionalidades/recursos/fe
rramentas de ambientes 
virtuais de aprendizagem 
(ÃVÃ’s) de acordo com a 
metodologia do professor, o 
conteúdo trabalhado e a 
construção das ÃP’s 
resultantes desta 
combinação, ou seja, a 
prática pedagógica em EAD. 
Assim, será possível 
subsidiar o planejamento 
pedagógico na modalidade 
de EAD dos professores, 
trazendo experiências de 
sala de aula para o virtual. O 
objeto apresentará a 
diversidade de 
funcionalidades disponíveis 
nos principais ÃVÃ’s, 
semelhanças/diferenças 

entre as ferramentas 
disponibilizadas através das 
tecnologias digitais, 
salientando diferentes 
possibilidades pedagógicas 
de uso numa atividade em 
EAD. Todas as ferramentas 
utilizadas e referenciadas no 
objeto estarão disponíveis 
tanto na Web quanto em 
conexão off-line. (2007) 

 

Concluem afirmando que “este 

objeto poderá auxiliar o professor a 

explicitar o modelo pedagógico a 

partir da construção da sua 

arquitetura e da identificação das 

estratégias de aplicação possíveis”.  

O modelo pedagógico adotado 

na EaD requer procedimentos 

particulares e específicos, seja na 

didática, na metodologia, na 

interação, na formação do professor 

ou mesmo na conscientização dos 

alunos, de modo que é necessário 

construir ideias próprias para esta 

modalidade de ensino (Alves, 2011). 

Assim, diante dessa situação 

surge a “pedagogia on line”, afirma 

Silva:  

[...] o novo na EAD nasce dos 
avanços da distância e da 
tecnologia, reorientando 
nossa forma de pensar, olhar 
e agir na realidade e exigindo 
de nós movimento no 
aprender e no ensinar que 



Daiana Malheiros de Moura 
53 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

rompem profundamente com 
a educação ainda dominante. 

 

Segundo Leite: 

O desafio encontra-se na 
transformação gradual desse 
processo, contemplando 
cada vez mais o novo 
paradigma que vem se 
delineando. Isso sendo feito 
sem que se perca o foco na 
qualidade do processo, ou 
seja, na qualidade de vida 
dos professores e alunos 
envolvidos com uma 

educação transformadora. 

 

Assim, a necessidade do 

desenvolvimento de um modelo 

pedagógico se justifica pelo fato de 

que a EaD exige a preparação de 

materiais específicos, com a 

integração de mídias e a presença de 

uma equipe multidisciplinar, capazes 

de incentivar o aluno na busca do seu 

conhecimento e que permitam o 

acompanhamento do aprendizado do 

aluno e a avaliação de forma especial 

e totalmente diferenciada do modelo 

adotado no ensino presencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há dúvidas da necessidade 

de se adaptar ou melhor de se criar 

um modelo pedagógico específico 

para a EaD, diante de tantas 

peculiaridades e especificidades deste 

modelo não podemos cogitar em 

fazer uso do modelo aplicável ao 

ensino presencial. 

Como abordamos quando 

falamos em EaD temos uma mudança 

significativa nos papéis 

desenvolvidos pelo aluno e pelo 

professor, o que não pode ser 

ignorado na adoção de um modelo 

pedagógico, pois o aluno deixa de ser 

um mero expectador e assume a 

direção do processo de 

conhecimento, enquanto que o 

professor assume um papel de 

mediador, incentivador, facilitador, o 

que requer muito mais habilidades 

deste profissional, pois sua atuação 

não se limita a passar conteúdo, mas 

sim a abrir portas, caminhos, janelas, 

ou seja, incentivar o aluno a buscar 

seu conhecimento. 

Isso será possível se este 

professor tiver disponível um modelo 

pedagógico que contemple esta forma 

de atuação, que lhe possibilite ter 

acesso às mídias e fazer uso delas 

com o objetivo de despertar o 

interesse do aluno, que lhe 

disponibilize recursos e meios 
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específicos para o desenvolvimento 

deste novo papel. 

Assim, um modelo pedagógico 

on line é algo que deve sim ser 

buscado por todos aqueles que atuam 

na EaD. 
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