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RESUMO 
A educação a distância é uma maneira de ensino de caráter irreversível no mundo, fruto da 
modernidade e aliada aos que buscam uma nova oportunidade na vida. Devido a inúmeros fatores 
do nosso cotidiano turbulento onde o tempo é limitado, e os afazeres são inúmeros, várias metas da 
vida são deixadas de lado, postergadas para um tempo favorável. E através da experiência de Tutor 
em Educação à Distância do Curso de Ciências Naturais, da Universidade Tiradentes, pode-se 
perceber como esta nova forma de ensino proporcionou uma transformação na vida de muitas 
pessoas que estavam propensas a ficarem aquém de sua satisfação profissional e pessoal. Assim 
tentou-se compreender o nível de impacto social e educacional que a entrada destes alunos no 
Curso de Graduação em Ciências Naturais na modalidade à distância, teve nestes indivíduos.  A 
metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica unida à pesquisa de campo. O universo de 
pesquisa foi o Curso de Educação à Distância em Ciências Naturais da Universidade Tiradentes 
em Lagarto - SE. O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário, utilizando-se o método 
de abordagem quantitativo/qualitativo, Através desta pesquisa conseguiu-se analisar que o perfil 
do aluno de Educação à Distância do Curso de Ciências Naturais, da Universidade Tiradentes, 
contempla indivíduos adultos maduros, que têm um perfil profissional pré-definido e buscam o 
aprimoramento profissional e também a elevação do status social e financeiro. Estes indivíduos 
visualizaram no Curso de Educação à Distância uma forma de aprendizado mais prático, e que 
conseguia conciliar com seu pouco tempo disponível, mas que apresentava a qualidade 
necessária para a sua formação acadêmica.  
Palavras-chave: ciências naturais, educação a distância, UNIT. 

 
ABSTRACT 
The distance education is a way of teaching that are irreversible in the world, the result of 
modernity and seeking allied to a new opportunity in life. Due to many factors of our daily 
life where the turbulent time is limited, and the tasks are many, many goals in life are left 
aside, postponed for a favorable time. And through the experience of the Tutor in Distance 
Education Course of Natural Sciences University of Tiradentes, you can see how this new 
form of education has a transformation in the lives of many people, who were likely to be 
short of their job satisfaction and personal. So try to understand the level of social and 
educational impact that the entry of students in the course of studies in natural sciences in the 
form of distance had these individuals. The methodology used was a literature search of the 
unified field. With the universe of research was the Course Distance Education in Natural 
Sciences at the University Tiradentes Lagarto City  - SE. Taking as a tool to search the 
questionnaire, using the method of quantitative and qualitative approach, through this 
research we were able to analyze the profile of the student of the Distance Education Course 
of Natural Sciences University of Tiradentes, are mature adults, which has a pre-defined 
profile and seeking to improve training, and raising the social and financial status, who saw in 
the distance education course in a more practical way of learning, which could reconcile with 
their limited time available, but that had the quality required for their academic education.  
Keywords: natural sciences, distance education, UNIT. 
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INTRODUÇÃO  

As atuais estruturas de ensino usadas, hoje em dia, não se mostram capazes de 

suprir a demanda da população que busca uma aprendizagem contínua e de qualidade, para se 

manter apto num mercado de trabalho cada vez mais exigente em um mundo que se encontra 

cada dia mais globalizado, sendo especialmente visível no espantoso avanço das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC). 

 O Ensino à Distância, que atende a um número cada vez maior de pessoas, além 

de poder superar as dificuldades existentes no ensino presencial, possibilita uma melhor 

qualidade de ensino quando utilizada com uma metodologia adequada, mas jamais deve ser 

encarada como substituta da educação convencional, pois se trata de uma forma alternativa de 

ensino que possibilitará a integração das novas tecnologias de informação e comunicação, não 

apenas como meios de melhorar a eficiência dos sistemas, mas principalmente como 

ferramentas pedagógicas efetivamente a serviço da formação do individuo, tendo mais um 

meio de acesso ao ensino no país. A EAD é uma metodologia, portanto, uma forma de se 

trabalhar,não deve ser encarada como uma ferramenta mágica e infalível mas sim uma 

possibilidade prática bem vantajosa. 

                 A escolha do tema justifica-se pela Ead ser uma metodologia, irreversível e ímpar 

não só totalmente democrática, mas inédita na aplicação pelo Governo de Sergipe para a 

formação de professores, embora já existissem turmas formadas pelo “Programa de 

Qualificação Docente” uma parceria entre Universidade Federal de Sergipe, num regime 

modular, com encontros nos finais de semana, mas sem existir ambiente virtual de 

aprendizagem e nem tutor, muito distante do conceito de EAD, tratando-se de aulas 

elaboradas e ministradas pela sua maioria por docentes titulares da UFS. Não há outra 

alternativa tão pratica e vantajosa para divulgar conhecimento independente. 

 Através da experiência de Tutor em Educação a Distância do curso de Ciências 

Naturais da Universidade Tiradentes, que tive a percepção de como esta nova forma de ensino 

proporcionou uma transformação na vida de muitas pessoas, que estavam propensas a ficarem 

aquém de sua satisfação profissional e pessoal. Desta forma busca-se compreender o nível de 

impacto social e educacional que a entrada destes alunos no Curso de Graduação em Ciências 

Naturais na modalidade à distância. Assim, através de questionário e conversa informal pode-

se traçar o perfil social e educacional dos mesmos antes e depois da EAD. 

  

1 CONCEITO EM EDUCAÇÃO 

A educação, do ponto de vista social, é caracterizada pela transmissão de 

informações, como conhecimento, cultura, normas, crenças, valores e costumes variando 
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conforme a época e a sociedade.com a possibilidade de mudança de posição social, 

econômica e intelectual. Essa transmissão depende do tipo de sociedade em que o individuo 

está inserido. Nas mais simples, os mais jovens participam das atividades dos adultos, 

dependendo, por exemplo, lendas, costumes, formas de recreação, Nas mais complexas, 

devido à qualidade de informações a serem transmitidas, surge à escola para auxiliar na 

transmissão do patrimônio cultural, refletindo da atividade e o nível cultural da sociedade, 

assim como para promoção da atividade mental construtiva do aluno. (CARRETERO, 1997)  

Também pelo aspecto social e econômico a educação gera não só qualificação 

profissional, que por sua vez gera maior fonte de renda, então quando se investe em educação 

temos uma melhoria da qualidade de vida, fato gerado pelo mercado de trabalho exigente 

altamente concorrido. Do ponto de vista individual, o ser humano aprimora a sua 

personalidade através do desenvolvimento de suas aptidões e potencialidades. Nesse caso, o 

termo educação significa a estimulação e a liberação de forças latentes. (BELLONI, 1999) 

 Para que ocorra o processo de aprendizagem, é necessário que se queira aprender. 

É essencial que o aluno esteja envolvido, atribua sentido ao fato e a atividade, tenha 

motivação interior, esteja preparado fisicamente e psicologicamente, e que utilize a sua 

capacidade intelectual: prestar atenção, selecionar, avaliar, estabelecer relações e 

conscientizar-se. (COLL, 1998) 

 

2 O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

2.1 Histórico  

 Segundo Litwin (2001), a Universidade de Chicago em 1892 criou um curso por 

correspondência, incorporando os estudos desta modalidade na universidade. Atualmente 

pode parecer defasado e até estranho um curso por correspondência, mas no momento e, 

quem foi criado, era o ápice de inovação, pois atingia todo o território americano, que tem 

inúmeros contrastes geográficos e era oferecido além de tudo por uma instituição de alta 

credibilidade na sociedade.  

Somente no ano de 1960 é que as primeiras universidades norte-americanas 

utilizaram-se do ensino a distância, com destaque para as universidades de Wisconsin. Na 

Grã-Bretanha a Open University trouxe uma proposta inovadora com uma estrutura que 

unificava materiais impressos, televisão, cursos intensivos nos períodos de recesso das outras 

universidades convencionais. Já a América Latina destacam-se a Universidade Aberta da 

Venezuela, com o mesmo modelo da universidade inglesa. (LITWIN, 2001) 
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De acordo com historiadores no Brasil os primeiros registros de educação a 

distância são do início do século XX, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro formada pelos 

membros da Academia Brasileira de Ciência e em seguida através de cursos oferecidos pelo 

Instituto Rádio Monitor e o Instituto Universal Brasileiro em 1939. (BELLONI, 1996) 

Percebe-se que a tecnologia já fazia parte da melhoria da educação, mesmo em 

condições precárias não para rivalizar ou concorrer com o professor, mas para colaborar com 

seu trabalho. Nas décadas de 60 e 70 foi criada a Comissão para Estudos e Planejamento de 

Radiodifusão Educativa e o seu objetivo era atender a demanda de crescimento da 

industrialização do país, atendendo assim as pessoas que saíam do MOBRAL. (BELLONI, 

1996). 

E na década de 90 com a implementação no Paraná e em Santa Catarina dos 

cursos de educação à distância em Pedagogia para as séries iniciais, como requer a LDB para 

a criação da EAD aliada a necessidade da formação de professores da Educação Básica até o 

ano de 2008. (BELLONI, 1996) 

Atualmente o Governo Federal criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB) com 

o objetivo de interiorizar o ensino superior público. Utilizando uma metodologia própria e 

avaliações nos finais de semana, sem encontros presenciais obrigatórios, com tutores 

atendendo tanto de forma presencial nos respectivos Pólos Presencias bem como tutores on-

line disponíveis para orientação. 

 

2.2 A Legislação Para o Ensino a Distância no Brasil  

A importância da educação a distância foi reconhecida, oficialmente, na Lei de 

Diretrizes Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, onde foi citada por nove vezes. Porem a 

lei determina que o ensino fundamental deva continua tendo caráter presencial (exceto para 

jovens e adultos).  Parágrafo 4º do artigo 32 da LDB, de acordo com o consenso internacional 

quanto a esta questão, afirma que “o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 

distância utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações emergências”. 

Tal fato pode ser notado no estado do Amazonas em 2007 onde devido seja as 

condições climáticas complexas ou a falta de professores e a também a distancia o Governo 

daquele estado utilizou da EAD para solucionar essa demanda de forma prática, provando que 

é uma alternativa viável e também interesante quando nãos e pode fazer uso da metodologia 

tradicional. 

      Ainda não dispomos de uma política nacional de educação à distância, mas artigo 

80 da LDB, demonstra uma aparente vontade política de sua implementação. O Decreto nº. 

2.494 de 10 fevereiro de 1998 regulamentam este artigo estabelecendo os critérios para o 
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credenciamento e recredenciamento de instituições, matrícula dos alunos, validade dos 

certificados e disciplinas, avaliação de rendimento dos alunos e competência de 

credenciamento das instituições. Este Decreto teve seus artigos 11 e 12 alterados através do 

Decreto nº. 2.561 de 27 de abril de 1998, onde se distinguiu a educação profissional em nível 

tecnológico da educação profissional em nível técnico, definindo os órgãos competentes para 

o ensino a distância. 

               A portaria nº. 301 de 7 de abril de 1998 normaliza os procedimentos de 

credenciamento de instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional 

tecnológica à distância. (www.mec.gov.br).  O MEC, no Decreto n° 2.494, de 10 de fevereiro 

de 1998, define o Ensino a Distância como “uma forma de ensino que possibilita a auto 

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente o combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação”. 

 O Plano Nacional de Educação tratou de forma abrangente a Educação a 

Distância, abrangendo as políticas dirigidas para o incentivo de programas educativos em 

geral e aquelas formuladas para controlar e garantir a qualidade dos programas que levam à 

certificação ou diploma. A Portaria n.º 335, de 6 de fevereiro de 2002 criou a Comissão 

Assessora para Educação Superior a Distância com a finalidade de apoiar a Secretaria de 

Educação Superior na elaboração de proposta de alteração das normas que regulamentam a 

oferta de educação à distância no nível superior e dos procedimentos de supervisão e 

avaliação do ensino superior à distância. 

 O Decreto n, º 5622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei de 

Diretrizes e Bases, revogando os decretos n.º 2494 e nº 2561 em seu art. 1 para os fins deste 

Decreto, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

 

2.3 Vantagens e Desvantagens 

O aprendizado é, cada vez menos, um processo que começa e acaba. Ele precisa 

ser cada vez mais flexível e, sob esse aspecto, o Ensino a Distância é imbatível. O ensino 

presencial não tem como atender a demanda permanente para todos, e grande parte das 

pessoas não pode freqüentar cursos convencionais. Ela encarece à medida que aumenta o 

número de alunos, depende de espaço físico e obriga o deslocamento. Esses, entre tantos 

outros fatores impõem limitações ao ensino presencial e muitas delas são superadas pelo 
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Ensino a Distância, principalmente através do uso de sistemas interativos. A seguir 

apresentam-se algumas vantagens e desvantagens oferecidas por esta modalidade de ensino: 

 

2.3.1 Vantagem  

 

• Alcance 

Não há a menor duvida que o ensino a distância tenha maior alcance do que o 

ensino. Por mais que se critiquem os Telecursos da Fundação Roberto Marinho/FIESP, não há 

como duvidar do fato de que eles alcançam muito mais pessoas, com os mesmos 

investimentos e recursos, do que se fossem ministrados presencialmente. O mesmo se pode 

dizer, embora em grau ainda menor, em relação a cursos ministrados pela internet. 

(LUCENA, 2000) 

 

• Flexibilidade 

Dado o fato de que o Ensino a Distância usa tecnologia de comunicação tanto 

síncronas como assíncronas, não resta dúvida de que, no caso das últimas, tanto os ensinantes 

como os aprendentes têm maior flexibilidade para determinar o tempo e o horário que vão 

dedicar, uns ao ensino, os outros à aprendizagem. Recursos como páginas Web, bancos de 

dados, correio eletrônico, etc. estão disponíveis 24 horas por dias sete dias por semana, e, por 

isso, podem ser usados segundo a conveniência do usuário.  (LUCENA, 2000) 

 

• Redução do tempo de aprendizado 

A partir de uma análise real de grande quantidade de experiências de 

aprendizagem com tecnologias interativas, pode-se dizer-se que o tempo investido na 

aprendizagem pode chegar a ser reduzido em 50%, devido a vários fatores como autonomia 

que anima o aluno a selecionar o roteiro mais eficiente, a combinação de sistemas de 

apresentação de conteúdo que reduz o esforço de compreensão, a oportunidade de uma 

interação imediata desse sistema que permite desenvolver diferentes estilos de aprendizagem 

que maximizam a eficiência do processo de aquisição de conhecimento. (LUCENA, 2000) 

 

• Intimidade 

Os estudantes sentem-se livres para fazer perguntas que teriam dificuldades em 

fazer diante do grupo. Trata-se de um sistema que sempre pode dar resposta e permite incidir 

em um mesmo aspecto ou questioná-lo tantas vezes quantas o estudante precisar. (LUCENA, 

2000) 
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• Domínio da própria aprendizagem  

É possível adquirir conteúdo gradativamente de forma que, se o aluno assim o 

decidir, pode não passar para um novo objetivo enquanto não consolidou o anterior. Cada um 

decide sobre o que deseja aprender. Portanto, fica garantida a adaptação às necessidades 

individuais. (LUCENA, 2000) 

 

2.3.2. Desvantagens 

 

• Resistência 

Toda grande mudança enfrenta resistências e isto não é diferente em relação ao 

Ensino a Distância, pois as pessoas estão acostumadas com a presença do professor e muitas, 

principalmente pais de alunos, não aceitam a idéia de que possa haver aprendizagem sem que 

ele esteja fisicamente presente. Há também uma grande resistência por parte dos próprios 

professores, não por todos, é claro, mas muitos não estão preparados para esta mudança. 

(LUCENA, 2000) 

 

• Desistência 

       Nem todos os alunos estão preparados para essa nova forma de ensino, por isso 

muitos iniciam cursos acreditando por a solução para seus problemas, mas acabam desistindo 

por não se adaptar ao método e passam a desacreditar que o Ensino a Distância possa 

funcionar. (LUCENA, 2000) 

 

• Mau uso 

A organização de projetos pilotos muitas vezes é feita sem a adequada preparação. 

Por isso, muitos cursos são criados sem utilizar uma metodologia apropriada, o que 

geralmente leva ao fracasso das experiências. (LUCENA, 2000) 

 

• Investimento 

O uso de tecnologias de comunicação é fundamental para a viabilização do Ensino 

a Distância. Quando mais avançados os recursos utilizados, tende a ser maior a qualidade e o 

aproveitamento da aprendizagem. Muitas cidades brasileiras não têm, sequer, condições de 

oferecer ensino presencial à sua população, por falta de recursos financeiros. (LUCENA, 

2000) 
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• Avaliação  

Ainda não há como garantir a legitimidade das avaliações feitas à distância, Por isso é 

necessário recorrer à avaliação presencial, para se medir o grau de aproveitamento do aluno. 

Isto representa uma grande dificuldade, já que o mesmo é obrigado a se deslocar para realizar 

tais avaliações, o que pode acabar comprometendo uma das maiores vantagens do Ensino a 

Distância.  

 

2.4. O Professor de EAD 

O educador, seja ele presencial ou à distância, foi impelido a uma série de 

mudanças quanto a sua postura docente, uma vez que a transmissão do conhecimento deu 

lugar à interatividade no cenário educacional, com mudanças na avaliação, metodologias e o 

planejamento. Mas ele precisa perceber que o seu contexto é cheio de singularidades e que ele 

tem que ter uma atitude diferenciada, hoje ele deve encarar reuniões virtuais com alunos, 

atividades de gravar aulas, avaliações à distância e a interação em tempo real por meio dos 

recursos tecnológicos. (MORGADO, 2001). 

Sobre o caráter formador da ação docente, é necessário observar que o professor 

em EAD tem um papel de extremo comprometimento com as transformações sociais e a sua 

ação docente é o veículo principal para alcançar esta meta. Em uma educação que tem como 

princípio o fenômeno dialético, o educador tem o desafio de compreender a dinâmica e 

intervir, por meio de sua prática, no meio social em que está inserido. 

 Apesar da escolha do método depender do aluno, é crucial que o professor busque 

nivelar o conhecimento dos alunos através de pré-aulas com informações básicas sobre tema a 

se estudado, e os oriente sobre como estudar e aprofundar o conteúdo. Também é preciso 

haver um acompanhamento, para que os conceitos sejam dosados adequadamente a cada 

etapa do curso, evitando a sobrecarga de conteúdos que poderão muito mais confundir o aluno 

do que esclarecer. (MOREIRA, 1998) 

 O professor em EAD precisa aprender a trabalhar com tecnologia sofisticada e 

tecnologias simples, com a internet banda larga e também com uma conexão lenta, com 

videoconferência, teleconferência, softwares, ele não pode se acomodar, pois sempre surgem 

novas formas de ensinar. (MORGADO, 2001). 

É papel de o professor garantir a constante discussão dos procedimentos que 

surgem tanto do aluno como da classe, de forma clara e segura, enriquecendo e aprofundado o 

aprendizado. O educador em EAD deve refletir sempre sua prática pedagógica, pois é 

necessário ensinar e também aprender através da realidade de seus alunos e redimensionar a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

 

9 

sua ação educacional. O professor deve se comprometer com a realidade em que está inserido 

e atuar em cada nova aula de forma mais consciente no espaço social. 

 

2.5 O Aluno de EAD 

  Segundo Peters (2003), o aluno de EAD é um cliente diferente, em sua maioria 

são indivíduos mais velhos, tem uma experiência maior de vida, e assim encaram os estudos 

de forma diferenciada dos mais jovens, já tem uma experiência profissional e acabam 

realizando a graduação de acordo com a área em que já atuam, tem mais disciplina, e como 

trabalham muito optam por esta modalidade pela falta de tempo. Eles também anseiam por 

um status social e econômico mais elevado, enfim é um grupo que difere muito dos alunos 

dos cursos presenciais. Mesmo assim estes alunos devem ser motivados, precisam ser 

orientados, para serem auto-planejados e disciplinados, estimulados a comunicação formal e 

informal e para serem cooperantes com colegas, professores e tutores. 

 

3 EXPERIÊNCIA DE EAD NA GRADUAÇÃO EM SERGIPE 

 

3.1. Metodologia 

 

Neste trabalho utilizaram-se a pesquisa bibliográfica e de campo.  A pesquisa 

bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas. Já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, página de web 

sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. A pesquisa de Campo foi realizada 

no próprio Campus do EAD de Ciências Naturais em Lagarto-SE.   

  O instrumento de pesquisa utilizado para a aquisição dos dados foi o 

questionário. O método de abordagem utilizado neste trabalho será o quanti-qualitativo, 

porque se fez uso de instrumentos estatísticos e foi observada a qualidade dos dados 

analisados. O universo de pesquisa foi o Curso de Educação a Distância em Ciências Naturais 

da Universidade Tiradentes em Lagarto - SE. Na visão de Vergara (2004, p.35) “sujeitos da 

pesquisa são as pessoas que fornecerão os dados de que você necessita”.  Neste trabalho os 

sujeitos da pesquisa foram os alunos do curso de Educação a Distância em Ciências Naturais 

da Universidade Tiradentes em Lagarto-SE. 

 A amostra é a menor representação de um todo maior considerado para pesquisa. 

No caso deste trabalho a amostra foram os acadêmicos do EAD em Ciências Naturais da 
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Universidade Tiradentes em Lagarto-SE. O tipo de amostra escolhida para a realização deste 

trabalho foi à causal simples e a não-probabilística. 

 

3.2. Análise e Discussão dos Resultados 

 Foi elaborado um questionário, onde poderia se descrever o perfil do aluno do 

curso de educação à distância em Ciências Naturais da Universidade Tiradentes em Lagarto-

SE, e quais suas expectativas com relação ao curso e a educação. Foi pesquisado um universo 

de trinta alunos. 

 A primeira questão falava sobre o estado civil do aluno, conseguimos detectar que, 

mais da metade dos alunos são solteiros, incluindo os viúvos e separados, demonstrando 

assim que os alunos têm perspectivas de crescer intelectualmente, socialmente e 

conseqüentemente financeiramente antes de assumirem um relacionamento mais sério como 

um casamento formal. 

Gráfico 1: Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 2009/1 

 

 A segunda questão pediu para que os alunos informassem sobre a localidade de 

sua moradia. A média é de 38% mora em Aracaju, por ser uma cidade bastante próxima ao 

pólo de ciências naturais, é a cidade que tem mais alunos do curso. Lagarto, cidade sede do 

pólo também tem uma quantidade significativa de alunos, seguindo de São Domingos, 

Riachão do Dantas. 

Gráfico 2: Localidade da Moradia 

 

   

 

 

 

Fonte: Pesquisa 2009/1 
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 A terceira questão levantou a formação do aluno, descobrimos que metade tem 

curso médio regular, e 43% tem curso técnico, e eles demonstraram interesse em ter um curso 

superior para aprimorar os conhecimentos da área técnica, e melhoria salarial.   

 

Gráfico 3: Escolaridade Anterior ao curso 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 2009/1 

 

 A quarta questão levantou a formação atual dos alunos uma vez que percebemos 

que alguns já cursavam outros cursos. Conseguimos identificar que mais da metade, ou seja, 

77% estão no primeiro curso superior, e a outra parte, ou seja, 23% já cursou ou cursa o nível 

superior. Indicando que a graduação a distância é uma oportunidade para o crescimento 

intelectual e social dos indivíduos. 

Gráfico 4: Escolaridade atual 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 2009/1 

 

 A quinta questão relata as perspectivas dos alunos antes de realizar o curso EAD 

em ciências naturais, eles responderam que “sentiam a necessidade de ter uma graduação e ter 

estabilidade profissional”, “tornar-se professor efetivo”, “ter independência financeira”, 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

 

12 

“antes de realizar o curso de EAD em Ciências Naturais não tinha perspectivas de futuro”, 

“sempre sonhei ser cientista e era uma oportunidade para ser professor”, “não tinha muitas 

oportunidades”, “antes de fazer o curso EAD em Ciências Naturais a minha perspectiva de 

vida era restrita o meio social e econômico”.  

 A sexta questão destaca quais são as novas perspectivas de vida profissional, 

social e econômica dos alunos do curso EAD em Ciências Naturais, os alunos destacaram: 

“bem melhor, pois hoje me sinto realizada, pois estou finalizando meu curso, graças a Deus”, 

“continuar estudando e me aperfeiçoar mais”, “quero trabalhar se possível na minha área, 

fazer uma pós-graduação, mestrado e me estabilizar financeiramente”, “fazer um concurso 

público e ser um professor efetivo”, “ter uma vida melhor, trabalhar, se aperfeiçoar mais na 

área”, “tenho objetivo de me qualificar para o mundo de trabalho, conseguir um emprego 

digno e melhorar meu poder aquisitivo”, “me tornar um bom profissional de educação e 

conseguir bons resultados com relação ao meu desempenho diante da sala de aula 

contribuindo para aprendizagem dos alunos”. 

 Na sétima questão os alunos relataram o motivo da escolha do curso de graduação 

à distância, eles responderam que: “a falta de tempo para freqüentar um curso presencial pela 

carga horária de trabalho”, “era uma oportunidade única”, “economia de custos que teria e 

também por ter a área que eu me identifico: biologia”, “para conciliar as duas graduações”, 

“por questões financeiras”, “devido a minha carga horária que tinha para cumprir não poderia 

fazer uma graduação dia-a-dia, contudo a graduação a distância foi à melhor escolha”. 

 A oitava questão é o momento em que foi solicitada sugestões para a melhoria do 

curso de Educação a Distância: Que os alunos fossem consultados, antes das tomadas das 

decisões; Maior autonomia dos pólos; Laboratórios; Melhoria nos módulos; Melhor 

orientação no TCC; Os tutores devem mostrar mais seus conhecimentos; Organização na 

entrega dos módulos; Aumentar a carga horária nos pólos; Só deveria mudar de tutor se 

houvesse reclamação por parte dos alunos; Criar monitoria com os alunos; Permitir que os 

tutores trabalhem com suas metodologias pessoais, desenvolvendo trabalhos mais elaborados 

com os alunos; Os professores especialistas deveriam ser mais presentes; Ter um material 

didático melhor; Ter um programa que o aluno entre em contato on-line com os 

especialistas/tutores; Aumentar a quantidade de seminários; Utilizar as mesmas regras do 

começo ao fim do curso; Realizar eventos interdisciplinares; Promover mais aulas práticas; 

Envolver os professores especialistas com os alunos de forma presencial em eventos dos 

pólos de educação à distância; Os tutores nossos tem capacidade de serem professores, eles 

poderiam também atuar como especialistas; Vídeo-conferência com especialistas/tutores; 
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Melhor distribuição de horas na realização do plantão; Aumentar a carga horária das 

disciplinas. 

Diante das respostas apresentadas pelos educandos do curso de Ciências Naturais a 

Distância da Universidade Tiradentes em Lagarto-SE, pode-se perceber que a singularidade 

apresentada por Petters (2003), em que os alunos são pessoas com mais idade, que já tem um 

emprego fixo, outra formação e que agora querem mudar de vida, faz parte da realidade deste 

grupo de alunos pesquisados, uma vez que notou as perspectivas que eles apresentaram de sua 

vida antes e depois da entrada no curso EAD, e como este curso traz benefícios não só 

intelectuais, sociais, como financeiros, mas também proporcionou uma mudança com relação 

ao seu modo de ver a vida, as constantes transformações, e a necessidade de inovação em 

todas as áreas profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a liberação da internet e o desenvolvimento de novas tecnologias que 

aceleram a transmissão de dados, o Ensino a Distância promete construir-se numa 

metodologia de ensino-aprendizagem cada vez mais difundida, especialmente de interesse 

para residentes em grandes aglomerados urbanos onde o deslocamento para as aulas 

presenciais são cada vez mais difícil, ou para habitantes de régios afastadas dos centros de 

difusões de conhecimento. 

   No presente trabalho foram apresentados os princípios serviços oferecidos pela 

internet, e o modo estes podem ser aplicados no auxilio ao processo de ensino-aprendizagem 

a Distância. Esses serviços foram estudados com o enfoque de empregá-los como técnicas 

para disponibilizar informação e interagir como os alunos nos cursos à Distância. 

 Segundo a pesquisa realizada com os alunos de Educação a Distância em Ciências 

Naturais, pode-se compreender a importância que este curso nesta modalidade teve para a 

perspectiva de futuro destes indivíduos, ele abriu oportunidades, fez com que sonhos se 

realizassem que as pessoas melhorassem sua auto-estima e pudessem ter opções financeiras e 

sociais. Os desafios são enormes, e muitos ainda precisam ser vencidos.  Acredito que essas 

novas tecnologias e esses novos ambientes colaborativos em rede estão mudando e irão mudar 

mais o panorama educacional brasileiro e mundial. O sucesso desses novos ambientes e 

serviços esta na aprendizagem do aluno e na valorização das potencialidades do professor 

como mediador motivador e instigador de possibilidades. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 
 

1) Informe o seu estado civil: casado, solteiro, viúvo, separado, outro: 

 
2) Informe onde você mora: 

 

3) Qual o seu nível de escolaridade antes de entrar neste curso: 

 

4) Já fez outra graduação? 

 

5) Quais eram as suas perspectivas de vida profissional, social e econômica antes de fazer o 

curso de EAD em Ciências Naturais? 

 

6) Hoje quais são suas perspectivas de vida profissional, social e econômica? 

 

7) Porque você escolheu fazer uma graduação à Distância? 

 

8) Quais as sugestões de melhoria para o curso de educação à Distância: 


