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Resumo: O presente trabalho busca investigar as teorias de renomados autores 
da área da Pedagogia, bem como suas contribuições para a Educação a Distância. 
Desse modo, são apresentadas as teorias pedagógicas e a relação entre elas, a 
educação e, especialmente, a Educação a Distância. Observa-se que a Educação a 
Distância tem como um de seus pilares a aprendizagem colaborativa/cooperativa, 
fundamentada pelas principais teorias que, de certa forma, direcionam para a 
interação social; daí a importância da análise e do estudo destas. Com base nos 
estudos das principais teorias pedagógicas utilizadas, pode-se afirmar que estas 
são de suma importância para a educação, inclusive na aprendizagem de alunos 
que cursam a Educação a Distância.
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Pedagogical theories applied to Distance 
Learning

Camila Maria Nardi MATOS
Luciana Aparecida Mani ADAMI

Abstract: This study aims at investigating theories of renowned authors from the 
area of Pedagogy, as well as their contributions for the Distance Learning. Thus, 
we present the pedagogical theories and the relation between them, education 
and, specially, Distance Learning. It can be observed that Distance Learning 
has collaborative/cooperative learning as one of its pillars, based on the main 
theories which, in certain way, point to the social interaction; this is why it is 
important to analyze their study. Based on the studies of the main pedagogical 
theories used, we can state that they are important for education, including the 
learning process of students who take on-line courses.
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1. INTRODUÇÃO

Diversas teorias pedagógicas contribuem para a Educação a 
Distância, uma modalidade de ensino em crescimento no Brasil e 
de fundamental importância frente aos avanços tecnológicos atuais, 
devido ao fato de “incluir” e proporcionar acesso ao conhecimento 
de forma remota, esteja a pessoa nas mais variadas localidades.

Nesse sentido, este trabalho visa abordar as seguintes teo-
rias pedagógicas: Epistemologia Genética (Construtivista), Teoria 
Socioconstrutivista, Teoria da Aprendizagem Associativa, Aprendi-
zagem Baseada em Problemas (ABP), Cognição Situada, e Apren-
dizagem Significativa. Além disso, visa estabelecer uma estreita 
relação entre elas, a educação e, especialmente, a Educação a Dis-
tância.

Um exemplo disso é a Teoria Socioconstrutivista de Vygotsky, 
que possibilita a aprendizagem na interação social e no instrumento 
linguístico, elementos essenciais na Educação a Distância.

Portanto, nota-se que não é possível conceber a educação sem 
fundamentação pedagógica, já que esta possibilita estratégias e me-
todologias de ensino, levando em conta o ambiente, as pessoas e a 
realidade em que estão inseridos.

2. METODOLOGIA

Para a elaboração do presente trabalho, utilizou-se a pesqui-
sa bibliográfica, a partir de análise e pesquisa de obras de autores 
conceituados da área, bem como de sites e documentos oficiais do 
governo e da área pedagógica.

A fundamentação teórica está alicerçada nas principais teorias 
que fundamentam a modalidade de Educação a Distância, entre as 
quais se destacam: Epistemologia Genética (Construtivista) – Jean 
Piaget; Teoria Socioconstrutivista – Vygotsky; Teoria da Aprendi-
zagem Associativa – Gagné e Skinner; Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP); Cognição Situada – Lave e Wenger, Cole, En-
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gstron e Wertsch; e Aprendizagem Significativa, de Ausubel (BE-
ETHAM, 2005).

Já para o desenvolvimento do tema, são utilizados, além das 
bibliografias, conhecimentos adquiridos no decorrer do curso.

3. DESENVOLVIMENTO

A vertente que se pretende abordar revela uma Educação a 
Distância com base na aprendizagem colaborativa/cooperativa, 
fundamentada pelas principais teorias que, de certa forma, direcio-
nam para a interação social.

Litto e Formiga (2009) apresentam, de forma ampla, os teóri-
cos Gagné e Skinner, que definiram os princípios da Teoria Associa-
tiva. Gagné descreveu cinco tipos de resultados de aprendizagem; 
cada um exige um conjunto de condições internas e externas para 
serem atingidas, tais como: informação verbal, habilidades intelec-
tuais, habilidades psicomotoras, atitudes e estratégias cognitivas.

Complementando os princípios da Teoria Associativa, Skin-
ner propõe a definição de objetivos específicos a serem conquista-
dos, a divisão da instrução em pequenas etapas, o respeito ao ritmo 
de aprendizagem e o feedback claro. Nesse sentido, e de acordo 
com eles, a aprendizagem será efetiva se houver rotina de ativida-
des organizadas, sequência progressiva de componentes conceitu-
ais e habilidades, objetivos focados e feedbacks claros. Essa teoria 
está implícita na modalidade de ensino da Educação a Distância, 
na qual o atendimento ao aluno é individualizado, possibilitando 
o feedback de sua aprendizagem. Além disso, os conteúdos são di-
vididos em ciclos de aprendizagem e em sequência progressiva, 
respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem.

A Teoria Construtivista de Jean Piaget pressupõe que as pes-
soas aprendem ao explorar o mundo que as cercam, influenciando-
-o e recebendo suas influências. A usabilidade dessa teoria pode ser 
percebida em ambientes virtuais de Educação a Distância, especial-
mente em fóruns de discussão, nos quais o aluno tem a oportunida-
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de de troca de experiências com os demais indivíduos, adquirindo e 
aprimorando conhecimentos.

Segundo Ausubel, para que a aprendizagem se efetive, é ne-
cessário que novos conhecimentos se relacionem de forma signi-
ficativa de acordo com as ideias já existentes (CAMPOS, 2003). 
Dessa forma, a teoria de Piaget influencia a aprendizagem colabo-
rativa, pois possibilita a interação social, em que a troca se torna um 
estímulo para a construção do conhecimento.

Outra teoria bastante relevante para a EaD é a Teoria Socio-
construtivista de Vygotsky, retratada na obra de Oliveira (1988) 
“Pensar a Educação: Contribuições de Vygotsky”. Essa teoria está 
integralmente fundamentada pelo ambiente social. Litto e Formiga 
(2009, p. 99) mencionam que na Teoria Socioconstrutivista “[...] a 
atenção está voltada aos papéis dos alunos em atividades colabora-
tivas, assim como à natureza das tarefas que eles desempenham”. 
Para o seu desenvolvimento cognitivo, o aluno precisa estar em in-
teração com seus colegas, reforçando a aprendizagem colaborativa. 
Isso porque, na modalidade de Educação a Distância, o ambiente 
colaborativo estimula o aluno a interagir, discutir e refletir, cons-
truindo, assim, o conhecimento.

Fundamentando a Teoria Socioconstrutivista, abordaremos a 
Teoria da Cognição Situada, que, por sua vez, propõe que a apren-
dizagem se efetiva em função da atividade, da cultura e do contexto 
social em que se insere (CAMPOS et al., 2003). Ela, a aprendi-
zagem, é, portanto, um fenômeno social, desenvolvido por meio 
da cooperação, na qual o diálogo entre os agentes envolvidos no 
processo possibilita conceber pontos de vista semelhantes e diver-
gentes. Litto e Formiga (2009, p. 98) acrescentam que:

Professores, materiais instrucionais e colegas de classe são 
vistos como fontes de informação, insights, que podem ser 
consultados para resolver problemas reais [...]. Assim, a 
aprendizagem deve ocorrer em um ambiente social, não 
como uma ação privada, e precisa estar situada em contex-
tos realistas e que interessem aos alunos.  

Uma outra importante teoria é a Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), em que a aprendizagem se efetiva por meio de 



106

Educação a Distância, Batatais, v. 7, n. 2, p. 101-109, jul./dez. 2017

um problema a ser resolvido. Dessa forma, a cooperação entre os 
alunos é essencial para que a solução seja encontrada. Essa teoria 
está fundamentada na obra de Berbel (1998) “A problematização e 
a aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou dife-
rentes caminhos?”.

Nesse sentido, as atividades na modalidade de Educação a 
Distância são pensadas de modo a propor situações-problemas, as 
quais o aluno, tendo como base os conteúdos estudados, tem de 
resolver, desenvolvendo, assim, competências e habilidades para a 
sua prática profissional, aplicando a teoria na prática.

Por fim, torna-se relevante mencionar a Taxonomia de Bloom, 
que propõe uma escala de objetivos para a aprendizagem, definidos 
de acordo com três domínios de aprendizagem: afetivo, psicomotor 
e cognitivo. O aluno aprende na medida em que alcança ou atinge 
os objetivos propostos na hierarquia de competências.

Quadro 1. Hierarquia de competências do domínio cognitivo – 
Taxonomia de Bloom.

HIERARQUIA DE 
COMPETÊNCIAS DESCRIÇÃO VERBOS 

RELACIONADOS

Avaliação
Requer que o aluno confronte 
dados, teorias e produtos com um 
ou mais critérios de julgamento.

Avaliar, criticar, decidir, 
defender, julgar, justificar, 
recomendar etc.

Síntese / Criação

Requer que o aluno reúna 
elementos da informação, 
bem como faça abstrações e 
generalizações a fim de criar algo 
novo.

Comparar, criar, 
desenvolver, elaborar, 
formular, inventar, 
planejar, predizer, 
produzir etc.

Análise

Requer que o aluno separe 
a informação em elementos 
componentes e estabeleça 
relações entre as partes.

Analisar, apontar, 
categorizar, comparar, 
contrastar, detalhar, 
detalhar, diferenciar, 
distinguir, relacionar etc.

Aplicação

Requer que o aluno transfira 
conceitos ou abstrações 
aprendidos para resolver 
problemas ou situações novas.

Aplicar, construir, 
demonstrar, empregar, 
resolver, usar etc.
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Compreensão

Requer que o aluno aprenda 
o significado de um conteúdo 
entendendo fatos e princípios, 
exemplificando, interpretando 
ou convertendo materiais de 
um formato a outro, estimando 
as consequências e justificando 
métodos e procedimentos.

Descrever, estender, 
explicar, ilustrar, 
parafrasear, reescrever, 
resumir etc.

Memorização

Requer que o aluno lembre
e reproduza com exatidão alguma 
informação que lhe tenha sido 
dada, seja esta uma data, um 
relato, um procedimento, uma 
fórmula ou uma teoria.

Citar, definir, escrever, 
identificar, listar, nomear,
rotular etc.

Fonte: adaptado de Bloom (1973).

A usabilidade da Taxonomia de Bloom pode ser identificada 
em materiais instrucionais de Educação a Distância, nos quais há 
objetivos de aprendizagem gradativos e sequências preestabeleci-
dos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos das teorias pedagógicas mencionadas 
no decorrer deste trabalho, pode-se concluir que elas são de suma 
importância para a educação, inclusive para a efetiva aprendiza-
gem de alunos que cursam a Educação a Distância. Isso porque, na 
modalidade de ensino a distância, o aluno é gestor de sua própria 
aprendizagem, ou seja, necessita conduzir seus estudos com dis-
ciplina e pontualidade. Além disso, ele precisa ser questionador, 
reflexivo, interativo e articulador de ideias, sabendo compartilhar e 
absorver informações e conteúdos de forma clara e concisa.

Desse modo, para garantir a aprendizagem desse aluno, a 
Educação a Distância deve ter como um de seus pilares adequadas 
teorias pedagógicas, que contemplem as necessidades e especifici-
dades para a aprendizagem desse público.

Deve-se ressaltar ainda que as teorias aqui estudadas não 
são aplicadas de forma isolada na modalidade de ensino a distân-
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cia, mas sim de forma complementar, de maneira que possibilitem 
estratégias pedagógicas eficientes, que conduzam a uma efetiva 
aprendizagem do aluno.

Ainda há muito que ser pesquisado acerca da aplicação das 
teorias pedagógicas na Educação a Distância, uma vez que essa 
modalidade de ensino é algo relativamente novo e em pleno desen-
volvimento, considerando ainda a evolução da tecnologia e de seus 
recursos, que ampliam as maneiras de aprender.

Dessa forma, como recomendação para futuros trabalhos aca-
dêmicos, é necessário repensar a aplicabilidade das teorias pedagó-
gicas em um ambiente propício a constantes mudanças e composto 
por um público cada vez mais autônomo e conhecedor de novos 
recursos tecnológicos.
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