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Resumo 
Os avanços tecnológicos ocorrem com o intuito de facilitar a vida do ser humano, da mesma 
forma surge a educação a distância, proporcionando oportunidades de estudos, a quem está 
atrasado, distante, quem trabalha, não tem tempo, não passou no vestibular, enfim, que tem 
sua necessidade e espera que ela seja sanada. Como esta educação a distância está 
funcionando em Sergipe na ótica dos alunos? Como dar-se-á a relação professor-aluno-tutor? 
A autonomia prejudica o ensino-aprendizagem? Para tentarmos elucidar estas e outras 
questões elaboramos esta pesquisa. 
Palavras chaves: Aluno; Educação a distância; Relação professor-aluno. 
 
Resumen 
Los avanzos tecnológicos ocurren con lo intuito de facilitar a vida do ser humano, da miesma 
forma surgi la educación La distancia, proporcionando oportunidades de estudos, La quien 
estan atrasado, distante, quien traballa, no tiene tiempo, no paso en vestibular, finalmente, que 
tienes sus necesidad y espiera que ella seja sanada. ?Como esta educacion La distancia 
funciona en Sergipe en óptica los alunos? ?Como acontece La relación professor-aluno-tutor? 
?La autonomiaprejudica o ensino-aprendizagen? Para tentiarmos elucidar estas y otras 
questions elaboramos esta pesquisa. 
Palabra-Llave: Aluno; Educación la distancia; Relación professor-aluno. 
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Introdução 

 

Com a entrada da Universidade Federal de Sergipe na modalidade a distância criando 

o Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) em 2006, institucionalizando pólos 

regionais em alguns municípios e ofertando cursos de graduação. Surge em nós a curiosidade 

de sabermos como está ocorrendo esses cursos a distância, de que forma, com que estrutura e 

como está equiparado com uma instituição particular. Assim, este trabalho tem a prospectiva 

de contribuir para a reflexão no tocante a inserção do aluno na educação a distância em 

Sergipe e a relação existente com o conjunto organizacional e os meios de aprendizagem. 

Pretendemos de tal forma compreender a inserção do aluno na educação à distância, entender 

a relação professor-aluno-tutor, saber o que o aluno pensa sobre a EAD em que está inserido, 

traçar um comparativo entre a EAD pública e a privada, analisar o processo de ensino-

aprendizagem, identificar os gastos que o aluno tem com o curso, analisar as vantagens e 

desvantagens do curso. 

Para atingir nossos objetivos adotamos procedimentos voltados para a realização de 

pesquisa empírica e investigativa como revisão de bibliografias e leituras de textos 

selecionados a título de complementaridade, que ajudaram na elaboração deste artigo como 

também nos ajudou durante toda a investigação. Preparamos um roteiro de entrevista com 

perguntas pré-selecionadas. Realizamos entrevistas com os alunos da EAD em dias pré-

programados dependendo da disponibilidade de cada um. Entrevistamos 5 alunos 3 da EAD 

pública e 2 da EAD particular, porém seus custos financiados pelo governo estadual. 

 Nessa pesquisa utilizamos como instrumento de trabalho: sistema de gravação em 

áudio e vídeo, para aprimoramento do registro das entrevistas antecedido pela escrita, uso 

também de uma sala de bate papo na internet, instrumento da educação a distância para fazer 

uma das entrevistas, fotografias dos estudantes em seu ambiente de estudo, para melhor 

visualização deste com os meios de aprendizagem e o computador para a sistematização de 

todos os dados. 

 

 

Pequeno apanhado histórico da educação a distância 

 

Na história identificamos várias tentativas do ser humano em construir máquinas 

pensantes ou que permitisse tornar sua vida menos árdua, porém é com o domínio da 

eletrônica que a humanidade inicia uma nova fase da sua história. Os avanços tecnológicos 
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ocorridos nas últimas décadas na sociedade têm provocado transformações profundas na 

política e economia, nas formas de trabalho, entre outros. A educação não tem ficado de fora 

das discussões sobre o uso desses avanços, ao contrário a área da educação tem sido permeada 

por trabalhos sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar 

(MORAIS, 2001). 

A presença das tecnologias na educação tem trazido mudanças profundas quanto às 

concepções de escola, perfil do professor, o novo cidadão em formação principalmente com o 

novo modelo pedagógico trazendo um novo modo de ensino e as novas formas de aprender. 

No contexto de mudanças estruturais econômicas e sociais a educação passa a ser requerida 

com maior veemência em especial a necessidade de uma educação que atenda as demandas 

estabelecidas por essa nova ordem global cuja base é o poder econômico. Nessa nova ordem 

econômica são fatores determinantes as questões de domínio da técnica aliada às tecnologias, 

do gerenciamento eficaz e eficiência dos recursos. Para atender esse perfil solicitado do 

cidadão, a escola tem se submetido a uma reforma gerencial, aos conceitos preceitos critérios 

e práticas empresariais procurando adentrar na esfera do mercado (MORAIS, 2001). 

Nesse cenário de transformações sociais a educação à distância passou a ser vista 

como uma modalidade de ensino que apresenta melhores condições de atender as demandas 

urgentes por maior qualificação profissional. Isso porque atinge um número expressivo de 

trabalhadores nos mais diferentes locais e dentro de um contexto econômico de racionalidade 

de custo superior ao ensino presencial (MORAIS, 2001). 

Essa modalidade desenvolveu-se no final do século XIX em instituições particulares 

nos Estados Unidos e na Europa que ofereciam cursos por correspondência para capacitação 

em diversos ofícios de escasso valor acadêmico. No entanto a educação à distância foi vista 

como uma proposta negativa já que era destinada às pessoas que fracassaram nos estudos na 

fase juvenil (LITWIN, 2001). 

Na década de 60 com a criação de universidades à distância que competiam com a 

modalidade presencial foi possível superar preconceitos da educação à distância. A 

universidade de Wisconsin, criada para estudos à distância marca o desenvolvimento dessa 

modalidade na educação norte americana, na Europa, a criação da Fern Universital na 

Alemanha, ou da Universidade Nacional de Educação à Distância na Espanha, gerou 

propostas atrativas para um grande número de estudantes em todo o mundo, tanto de carreiras 

de graduação como pós-graduação (LITWIN, 2001). 

Na América Latina a implantação da educação à distância começou na década de 70 

em momentos de intensa mobilização social e participação política estudantil. O objetivo das 
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diversas experiências de educação foi dar oportunidades a grupos excluídos da universidade, 

graças à intensa participação política das diferentes congregações universitárias surgem 

experiências em que são criadas universidades abertas à distância (MANSUR, 2001). 

Essa modalidade seria uma alternativa que respondia à necessidade de uma cobertura 

do sistema educacional convencional que não respondia à necessidade de setores que por 

diversas razões não podem ingressar no sistema presencial. Martins propõem sobre a 

educação à distância. 

 

Os primeiros passos de esforços conjuntos para se atingir o desenvolvimento é lutar 
para que a educação exerça a sua função mediadora no seio de uma prática social 
global gerando condições para que o individuo aumente sua capacidade de usar e 
gerar conhecimentos para a melhoria da qualidade de vida. (MARTINS, 1991). 

 

A educação à distância na América Latina desenvolveu projetos destinados a 

população camponesa e rural, dispersos geograficamente e afastadas dos centros urbanos. 

Então surge a necessidade de organizar cursos, é nesta época que se promove o uso dos 

programas de televisão para o curso. É nesse mesmo período que as atividades práticas no 

campo da educação à distância começaram a se tornar consistentes com as publicações de 

vários trabalhos teóricos que D. kugan, em 1983, classificou em três grupos: Teorias da 

autonomia e independência, Charles a. Wedemeys e Michael G. Moore (Reino Unido), teoria 

da industrialização, Otto Peters (Alemanha), Teorias da interação e da comunicação, Borje 

Holmberg (Suécia e Alemanha), esses pressupostos fundamentam a educação à distância 

(MANSUR, 2001). 

A partir dos anos 80 consolidam-se projetos da modalidade na América Latina, na 

Colômbia é criada a Unisur, na Argentina, a educação à distância na universidade cresce com 

a reabertura democrática com o objetivo de permitir o ingresso de pessoas que ficaram fora da 

universidade. No Brasil é criada a universidade de Brasília visando facilitar o acesso à 

educação superior, já que as universidades tradicionais de nosso país não conseguem 

satisfazer as demandas da comunidade e diminuir as dificuldades enfrentadas pelas 

universidades brasileiras como: a presença de contingentes de estudantes muito grande, os 

custos financeiros elevados para melhorar e expandir as atuais universidades existentes, as 

dificuldades com as quais se defrontam a maioria das universidades no sentido de conseguir 

recursos financeiros para se adequar as novas demandas sociais científicas e tecnológicas nas 

regiões do país (MANSUR, 2001). 
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Neste sentido a educação superior à distância, a serviço de um propósito de educação 
aberta, democrática e permanente poderia desta forma ser mais uma alternativa para 
complementar a função de extensão do ensino superior. (MARTINS, 1991). 

 

Ainda na década de 90, o problema da massificação continua sendo central e a 

preocupação em demonstrar que a modalidade apresenta uma opção com a mesma qualidade 

acadêmica que a presencial e romper com a imagem de ensino de segunda categoria. Também 

a falta de profissionais com formação especializada no campo e a instauração do debate 

teórico nas aulas, com o tempo os problemas foram resolvidos a e educação à distância 

concorria com o sistema presencial. Desde o inicio a educação fez uso de diferentes 

tecnologias que foram fundamentais para essa proposta. Inicialmente foram utilizadas livros e 

cartilhas, na década de 70 a televisão e o radio foram utilizados como suporte, nas ultimas 

décadas o áudio e vídeo e por ultimo a incorporação de redes de satélites, correio eletrônicos e 

suporte informáticos (MANSUR, 2001). 

Portanto a educação à distância é uma alternativa pedagógica que por ter uma grande 

abrangência faz uso de novas tecnologias da comunicação e informação, incorporando as 

praticam educativas visando atender as necessidades especiais do publico a ser atendido. 

Assim a educação a distancia busca através de métodos técnicas e recursos suprir as 

necessidades de uma população estudantil adulta que busca aquisição de conhecimentos ou 

qualificação profissional, em qualquer nível, baseados na alta aprendizagem oferecida por 

uma instituição educacional com acompanhamentos e avaliações sistemáticas. 

 

 

O aluno autônomo 

 

O aluno da EAD é instigado a ser autônomo escolhendo o espaço e o tempo para 

estudar, porém, “a autonomia não deve ser confundida com autodidatismo, pois um autodidata 

é o estudante que seleciona os conteúdos e não conta com uma proposta pedagógica e didática 

para o estudo” (LITWIN, 2001). Com essa autonomia surge com grande força mais um 

elemento essencial para que o aluno prossiga seus estudos nessa modalidade, a disciplina, se o 

aluno não se condiciona a reservar tempo para preparar as atividades que são propostas e a 

estudar para as avaliações, acabam sendo reprovados e muitos desistem do curso. Na verdade 

o estudante tem em seu passado a educação da passividade, da simples transferência e 

absorção do conhecimento o estudante nunca foi incentivado a ser independente.  
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Para Holtzer (1998) In: Preti (2005), O estudante vem de experiências escolares em 

que a escola não o educou para o auto-estudo. O alunado foi formado para a passividade, a 

repetição, a cópia, a obediência, o não-questionamento. Isso contribuiu para a cristalização de 

hábitos de estudo que dificultam o aprendizado. Muitos alunos não sabem das dificuldades 

que irão encontrar ao se matricularem no curso a distância. De tal forma, são levados 

facilmente, a se culparem por seus fracassos e abandonarem o curso. A ausência de contatos 

presenciais com colegas e de um espaço para encontros e trocas constantes acaba criando uma 

sensação de “isolamento”, de estar só nessa caminhada. Muitos alunos optam pela modalidade 

a distância, as vezes por ser a única possibilidade que lhe é ofertada, desta forma o curso 

apresenta-se sem atração e motivação, elementos básicos para o ato de aprender. 

 Mesmo não sendo autodidatas os alunos são impulsionados a serem, alguns se tornam, 

outros apenas ganham independência, autonomia, aderem o auto-estudo e alguns acabam 

desistindo. “...por parte dos alunos serem autodidata é com certeza uma grande ferramenta 

para alavancar o desenvolvimento educacional”. “...a universidade não qualifica ninguém e 

sim o esforço do próprio aluno”4. 

A educação à distância é uma aprendizagem planejada que normalmente ocorre num 

local diferente de ensino. Por isso os alunos dos cursos à distância possuem algumas 

características: alunos trabalhadores que não se adéquam aos horários tradicionais e que 

precisam de atualização de conhecimento relativo à sua prática profissional principalmente 

aqueles que se encontram geograficamente distantes de instituições formadoras de qualidade. 

Os alunos têm muitas razões para buscar o ensino à distância: a falta de tempo, 

distância, e condições financeiras, a oportunidade de fazer cursos e a possibilidade de entrar 

em contato com outros estudantes de diferentes classes sociais, culturais, econômicas e como 

conseqüência eles ganha não só conhecimento, mas também novas habilidades sociais 

incluindo a habilidade de comunicar e colaborar com colegas largamente dispersos nos quais 

eles podem nunca ter visto. Também é de suma importância na modalidade a capacidade do 

estudante ser autônomo e independente, são requisitos fundamentais da filosofia da educação 

à distância. Pois a própria estrutura e organização do curso, os materiais didáticos o 

desenvolvimento das atividades são direcionadas a essa clientela. 

Segundo alguns estudiosos, partem do pressuposto que os estudantes já são 

“independentes” acostumados a situações-problemas e resolvê-las que já tem experiência 

                                                           
4
 Entrevista de André graduado em Matemática EAD pela Universidade Tiradentes (UNIT) e graduando 

Geografia EAD na Universidade Federal de Sergipe pólo Nossa Senhora da Glória-SE. 
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profissional e o que lhes falta é teoria que estão no curso por opção própria que tem liberdade 

para escolher o que estudar. Outros estudiosos falam da capacidade do educando atuar por si 

mesmo de desenvolver trabalho independente (PRETI, 2005). 

Os alunos da educação à distância enfrentam alguns preconceitos em relação à 

qualidade do curso, para ressaltar as vantagens da educação, Aretio (1994), definiu algumas 

características. A abertura com a eliminação das barreiras, a ampliação e diversificação da 

oferta de cursos, atendimento a um grande número de alunos dispersos geograficamente 

principalmente as populações rurais. A flexibilidade, o aluno é quem define quando, onde e 

como estudar dentro de um ritmo próprio, o aluno trabalhador não precisa se afastar de seu 

ambiente de trabalho cultura e família. É eficaz, pois o aluno é o centro do processo de 

aprendizagem e sujeito ativo de sua formação, os conteúdos são elaborados por equipes 

multidisciplinares quanto à autonomia há redução dos altos custos características dos cursos 

presenciais quando se tratar de processos de treinamentos de contingentes numerosos de 

alunos, além disso, evita o deslocamento, o abandono do local de trabalho. 

 

 

Relação Professor-aluno-tutor 

 

Diante das entrevistas feitas percebemos uma grande falha na EAD sergipana os 

alunos da EAD pública em unanimidade disseram que não existe relação professor-aluno. 

Como são tiradas as dúvidas? “...só com o tutor, nós não temos acesso aos professores”5. Só 

existe relação com o tutor ainda assim é aquém do que se espera. O que você pensa sobre essa 

sua nova EAD? “Bom tem vários pontos que precisam ser melhorados, tipo o contato com o 

tutor porque muitas das vezes entramos em contato com ele e demora dias pra que seja 

respondida a pergunta ou sanada a dúvida”6. 

Os alunos da EAD particular disseram que há uma relação ainda que um pouco tímida, 

mas nem de todos os professores. Alguns aplicam as avaliações construídas por eles o que não 

ocorre na pública, algo que é delegado ao tutor. Alguns destes professores também realizam 

em um dia programado seminários e debates. “O professor seleciona o material que vai ser 

                                                           
5 Entrevista com Maria Jiselma graduanda em história EAD na Universidade Federal de Sergipe pólo 
Laranjeiras-SE. 
6 Fala de André. 
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trabalhado durante a semana. No sábado os alunos se reúnem no pólo para a realização de 

seminários, debates e provas organizadas pelo professor”7. 

Como pode haver uma boa aprendizagem sem uma práxis pedagógica? Sem interação 

professor-aluno-ensino-aprendizagem? Será que estes são elementos dissociáveis? Para 

Kullok (2002), o aluno é o principal agente e responsável pela sua aprendizagem. Sendo 

assim o professor se preocupa com que o aluno precisa aprender para se formar como 

cidadão; como o aluno aprenderá melhor, que técnicas favorecerão a aprendizagem do aluno; 

como será feita a avaliação de forma a incentivá-lo a aprender. 

 

No processo de ensino-aprendizagem, o aluno é o sujeito e o construtor do processo. 
Toda aprendizagem precisa ser embasada em um bom relacionamento entre os 
elementos que participam do processo, ou seja, aluno, professor colegas de turma: 
diálogo, colaboração, participação, trabalhos e jogos (brincadeiras) em conjunto ou 
em grupos, respeito mútuo, etc. 

 

Acredito que neste processo de ensino-aprendizagem não há uma continuidade, mas 

uma quebra catastrófica nesta via que penso eu seja de mão dupla, é difícil imaginar este 

processo sem uma aula esta que “é sim um pequeno mundo onde, nas ações e interações de 

professores-alunos programa no dia-a-dia, realizar-se a educação de nosso educandos e 

educadores” (KULLOK, 2002). 

 

Consideramos que neste processo a relação entre sujeitos tem como razão maior a 
busca do conhecimento e isto só será alcançado se houver um processo de interação 
entre professor (ensino) e aluno (aprendizagem) como o objetivo de produzir 
mudanças. Partindo do princípio de que o problema essencial do professor é fazer com 
que seus alunos aprendam afirmamos que é preciso se conscientize de que ensinar é 
desvendar um mundo novo, oculto, para aquele que busca aprender e assim, a 
aprendizagem é o processo através do qual o sujeito se apropria ativamente do 
conteúdo existente (KULLOK, 2002). 

 

Não é possível uma aprendizagem eficaz sem a indissociável relação professor-aluno-

ensino-aprendizagem, interação entre colegas e sem se quer uma aula, um debate, alguns 

questionamentos, elementos fundamentais do processo. Para Preti (2005), estudar apenas pelo 

material didático que é produzido para EAD acaba se tornando um material bastante 

autoritário, como sendo a única fonte de leitura e de estudo. Muitas vezes os acadêmicos não 

percebem o alcance das obras “complementares”. Estes materiais nem sempre são elaborados 

para atender, condições e necessidades dos acadêmicos, até porque quem escreveu conhece 

                                                           
7 Entrevista com Erlande dos Santos Alves graduada em Matemática EAD pela Universidade Tiradentes (UNIT) 
pólo Lagarto-SE. 
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muito pouco dos estudantes. Quem escreve têm que atender a maioria e considerar as 

diferenças desse público. 

Este conjunto de materiais elaborado por uma instituição centralizadora não podem 

atender às diferenças de estilos, de ritmos de aprendizagem, de cultura e gênero, enfim, as 

necessidades e experiências diversificadas. Não havendo o intercâmbio entre estudante e 

orientador (tutor) ou professor, não há como desenvolver a capacidade crítica, questionadora, 

a atitude de indagar e não ser passivo, de quem confia apenas nas verdades escritas nos 

poucos materiais didáticos a que tem acesso. 

 

 

Considerações finais 

 

Nas entrevistas quando perguntado a todos sobre os custos com o curso, os cinco 

responderam que são mínimos, pois o material é disponibilizado e o deslocamento para o pólo 

ocorre em média uma vez por mês. Realmente os custos diminuíram para os dois lados, para 

os alunos como já foi colocado, sem gastar com deslocamentos diários para estar na 

universidade, com alimentação, com apostilas, livros, elaboração de trabalhos e atividades 

impressas para ser entregues ao professor, entre outros. Para a instituição também, pois não se 

paga um salário para um novo professor, são os mesmos do presencial, só que agora 

sobrecarregados, não se gasta mais com uma estrutura (sala de aula) e para mantê-la. Em fim, 

a modalidade a distância não vem só para democratização do ensino superior, abrindo novas 

vagas e com isso novas oportunidades, mas também para diminuição de custos já que estamos 

num sistema que obriga a adequação. Contudo o preço que se paga é a precarização do 

trabalho do professor e a falta de qualidade no ensino. 

Algumas falhas foram detectadas no sistema de educação à distância de Sergipe, como 

as dificuldades na socialização quando se trata da interação pessoal entre professor e aluno 

são escassas, provocam abandonos, desistências, fracassos e empobrecimento da relação 

educativa pessoal entre professor e aluno. 

 Esperamos que algum dia essas falhas sejam sanadas, que além de democratizar o 

ensino, dando oportunidade de estudo a todos, seja ofertado um ensino de qualidade e de 

melhorias para a classe docente, que a tecnologia venha para aproximar as pessoas e não 

afastá-las, que ela possa aumentar os laços que unem professor-aluno, ensino aprendizagem.  
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Os (As) entrevistados (as) 

 

André, 24 anos, oriundo de escola pública, graduado em Matemática EAD pela Universidade 
Tiradentes (UNIT) e graduando Geografia EAD na Universidade Federal de Sergipe pólo 
Nossa Senhora da Glória-SE. 
 

Delmário, idade, graduando Geografia EAD na Universidade Federal de Sergipe pólo 
Laranjeiras-SE. 
 

Erlande dos Santos Alves, 27 anos, oriunda de escola pública, graduada em Matemática EAD 
pela Universidade Tiradentes (UNIT) pólo Lagarto-SE. 
 

Joseane Leal Menezes, 24 anos, oriunda de escola pública, graduando história EAD na 
Universidade Federal de Sergipe pólo Laranjeiras-SE. 
 

Maria Jiselma Andrade do Nascimento, 47 anos, oriunda de escola particular, graduando 
história EAD na Universidade Federal de Sergipe pólo Laranjeiras-SE. 
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