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RESUMO

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com os alunos do curso de pedagogia de uma
universidade particular localizada na cidade de Aracaju no Estado de Sergipe. O objetivo da referida pesquisa
foi analisar as concepções apresentadas pelos discentes acerca das possibilidades geradas pela educação a
distância e fazer um comparativo com a educação presencial. Para tanto, utilizou-se da abordagem mista,
considerando as respostas dadas em uma atividade norteadora aplicada em sala de aula através da disciplina
Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação. Com base nos dados coletados foram apresentadas as
concepções e analisadas as considerações sobre a EAD e feitas as devidas comparações com a educação
presencial buscando assim, perceber de forma mais acurada as possibilidades geradas pelas duas
modalidades de ensino.
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ABSTRACT

This articlepresents the resultsof a survey conductedwithstudents ofpedagogyfrom a private
universitylocatedin the city ofAracajuin Sergipe. The goalof thatstudy was to analyzethe conceptions
presentedby studentsof the opportunitiesgenerated by thedistanceand makea comparison withtheactual
education. For this,we usedthemixed approach, consideringthe answers givenina guidingactivity appliedin the
classroomthrough disciplineEducationand InformationandCommunicationTechnology. Basedon the data
collectedthe conceptswere presentedand
analyzedconsiderationsEADandmade&8203;&8203;appropriatecomparisonswithclassroom educationthus
seeking torealizemore accuratelythe possibilitiesgeneratedby the twotypes of education.

Keywords: Distance education. Traditional Learning.Information Technologyand Communication.

INTRODUÇÃO

As mudanças ocorridas na sociedade através dos avanços tecnológicos trazem consigo a necessidade da
busca e aquisição de conhecimentos amplos. Muitos são os desafios da contemporaneidade. Precisa-se de
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novas posturas pessoais, profissionais, políticas, educacionais, e muitas outras.

Mas como nos mostra Demo (2001) não se deve temer a modernidade. As transformações são necessárias e
neste sentido,

Modernidade na prática coincide com a necessidade de mudança social, que a
dialética histórica apresenta na sucessão das fases, onde uma gera a outra. Menos
que a marca técnica, modernidade poderia significar o desafio de compreender os
tempos novos, abarcar os anseios das novas gerações, perscrutar os rumos do
futuro. “Ser moderno” é ser capaz de dialogar com a realidade, inserindo-se nela
como sujeito criativo. Faz parte da realidade, hoje, dose crescente de presença da
tecnologia, que precisa ser compreendida e comandada. Ignorar isso é antimoderno,
não porque seja antitecnológico, mas porque é irreal [...]. (DEMO, 2001, p. 21).

Percebe-se na opinião de Demo a naturalidade desse processo, visão explicitada anos atrás e que é
extremamente atual. E dentre as tantas modernidades estão as tecnologias digitais, que fazem parte do
mundo contemporâneo e não há como retroceder. Ser contra ou a favor não altera a sua abrangência. Mas é
preciso quebrar paradigmas,tervisão ampla e estar disposto a novas experiências, possibilitando uma
construção crítica de sujeito. E nesse processo não há como negar a importância e influência da educação.

Todavia, a relação entre tecnologias digitais e educação acontece em via de mão-dupla. A educação contribui
para a mudança de pensamento dos sujeitos sobre as tecnologias, mas, também é influenciada e modificada
por elas. Sendo assim, é preciso cuidado com os excessos. As tecnologias digitais não possuem o poder de
solucionar todos os problemas, nem a educação o de impor o uso dessas tecnologias sem apresentar-lhes os
seus significados e contribuições.

As novas tecnologias, sobretudo a informática e as telecomunicações, não podem ser
operativas na criação de novas estruturas político-sócio-econômicas sem a dedicação
plena de todos os envolvidos. As novas tecnologias exigem o despertar de uma nova
consciência. Revalorizam o indivíduo pelo que ele é, não pelo que ele tem. Alguns
dirão: Quem manda é quem tem o hardware e o software. Não posso concordar. O
hardware e o software são e continuarão sendo estúpidos, incapazes de iniciativas.
Assim como o hardware, o software só é operacional se houver operador, e este é o
indivíduo. (D’AMBRÓSIO, 2001, p.146).

Mas como isso é visto pelos professores em formação?
Como eles visualizam e entendem essa relação?
Acreditam que as tecnologias fazem milagre?
Ou ainda se mantêm distantes acreditando que os métodos tradicionais rompem o tempo e atendem as
expectativas discentes?
E a educação a distância seria uma alternativa ou um investimento de sucesso contra as dificuldades na
educação?

Considerando todas essas indagações e buscando resposta para elas, o referido artigo, resultado de uma
pesquisa qualitativa de cunho descritivo e de abordagem mista, apresenta os resultados obtidos através da
análise das concepções apresentadas pelos discentes sobre a educação a distância fazendo um comparativo
com a educação presencial, através de uma atividade norteadora[4] aplicada na disciplina Educação e
Tecnologia da Informação e Comunicação, em uma turma de formandos do curso de Pedagogia de uma
universidade particular da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E EDUCAÇÃO PRESENCIAL: apenas modalidades distintas
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De origem latina e derivada de “Modalis”, a palavra modalidade conforme dicionário Aurélio (2014) é a
maneira de ser; é cada aspecto ou particularidade diferente do mesmo fato. Pode-se observar que o conceito
aponta para modos diferentes de ser, mas partindo da mesma essência. Assim acontece com a educação a
distância e presencial. Elas apresentam modos diferentes de execução, recursos diferenciados, espaços e
tempos distintos. Mas elas partem do ponto comum: a educação.

Espaços físicos fixos, horários determinados de entrada e saída, aulas em dias correntes, professor presente
em sala de aula e contato direto com os colegas de classe são apenas algumas das características da
educação presencial, e que são vantajosas e extremamente necessárias para alguns e arcaicas e de difícil
adaptação para outros.

Escolher seus horários de estudo, seus espaços de aprendizagem, encurtar as distâncias, criar suas próprias
diretrizes para a construção de aprendizagem são possibilidades ofertadas pela educação a distância. E que
atraem a muitos, mas que também assusta uma grande parcela de discentes.

Sendo assim, as modalidades servem vontades e necessidades,quer sejam elas sociais, políticas, culturais ou
pessoais. O que é preciso ser destacado não é o modo de fazer, mas sobre o que se quer fazer. As
modalidades podem ser as mais diversas desde que a boa educação seja primazia. Pois,

Num mundo globalizado, transnacional, nossos alunos precisam estar preparados
para uma leitura crítica das transformações que ocorrem em escala mundial. Num
mundo de intensas transformações científicas e tecnológicas, precisam de uma
formação geral sólida, capaz de ajudá-los na sua capacidade de pensar
cientificamente os problemas humanos (LIBÂNEO, 2009, p.08).

Fazendo uso das palavras de Paulo Freire (2009) o docente precisa entender que ensinar exige pesquisa,
criticidade, ética, curiosidade, comprometimento, aceitação do novo e do diferente. A educação necessita ser
vista como intervenção e transformação no e do mundo. Sendo assim, não há como permanecer com
posicionamentos cartesianos, é preciso ver a educação além dos limites conceituais e metodológicos
impostos. E esse processo inicia-se na formação inicial docente, no professor enquanto discente, nas suas
escolhas e na utilização dos aportes adquiridos no decorrer da sua trajetória acadêmica, na construção da sua
própria história intelectual.

O encantamento tecnológico deve ser evitado. Deve haver um equilíbrio entre as necessidades de
aprendizagem e o uso das tecnologias,mesmo considerando que na atualidade a educação vem utilizando a
metodologia híbrida incorporando recursos tecnológicosfacilitadoresdoprocesso de ensino-aprendizagem
como, vídeos, áudios, programas televisivos, teleconferências, páginas Web e materiais digitalizados que são
disponibilizados em ambientes virtuais de aprendizagem.

Todavia, é importante ressaltar que a contribuição dos referidos recursos não se restringe a educação a
distância. Eles têm propiciado inovações metodológicas no âmbito geral da educação. Percebe-se que as
atividades desenvolvidas atualmente possuem características que priorizam a indeterminação, desconstrução,
descentramento, fragmentação, hibridação, participação e atuação, envolvendo discentes e docentes no
compartilhamento de aprendizagens.

As tecnologias digitais devem ser utilizadas com propósitos educacionais bem definidos, pois se assim o for,
elas prepararão educadores e educandos para desempenharem seus papeis com eficiência e eficácia na
sociedade em que vivem, e consequentemente, a educação cumprirá a sua finalidade transformadora.

O QUE PENSAM OS DISCENTES: apresentação dos resultados

A pesquisa de método misto, não buscou apenas a coleta de dados de forma quantitativa, considerando
restritamente os seus resultados numéricos, mas também qualitativa, buscando “basear as alegações em
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elementos pragmáticos” (CRESWELL, 2010, p.35).

Os resultados apresentados são provenientes de uma atividade norteadora aplicada em uma turma concluinte
do curso de Pedagogia de uma universidade particular na cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe.
Ressalta-se que os alunos envolvidos na pesquisa participaram, no decorrer do curso, de disciplinas em
ambas as modalidades de ensino, ou seja, presencial e a distância. Sendo assim, acreditamos que as
experiências vivenciadas pelos discentes apresentariam de forma clara o entendimento sobre as concepções
das metodologias presencial e a distância.

A turma era composta por 28 alunos, e contou com a participaçãode 17 discentes que responderam a questão
norteadora. O referido questionamento considerou dados apresentados pelo Censo da Educação Superior de
2009 que relata que entre os anos de 2004 e 2009 a participação da Educação a Distância no Ensino Superior
passou de 1,4% para 14,1% totalizando 838 mil matrículas nessa modalidade, sendo 50% nas licenciaturas, e
solicitou dos alunos a enumeração de vantagens propiciadas pela educação a distância.Nove vantagens foram
relacionadas à educação a distância, sendo elas:

1. Comodidade
2. Melhor administração do tempo de estudo
3. Uso – Contato com as tecnologias digitais
4. Encurtamento de distâncias
5. Preço
6. Autonomia
7. Incentivo a pesquisa
8. Acesso as informações
9. Acesso ao Ensino Superior

A partir do levantamento feito uma tabela foi criada,e exposta logo abaixo, para demonstrar em porcentagem
cada uma das vantagens, e as respostas foram transcritas e analisadas gerando uma reflexão sobre as
considerações apresentadas pelos discentes. Para preservar a identidade criou-se uma sigla – A (aluno) e
para manter a ordem agregou-se números.

VANTAGENS PORCENTAGEM (%)
Comodidade 47,5

Melhor administração do tempo de estudo 41
Uso – Contato com as tecnologias digitais 40

Encurtamento de distâncias 35
Preço 17

Autonomia 12
Incentivo a pesquisa 02

Acesso livre as informações 06
Acesso ao Ensino Superior 06

Fonte: Provas aplicadas aos discentes do curso de Pedagogia – Aracaju-SE

Observando a tabela acima, percebe-se que algumas características apontadas são específicas da
modalidade a distância como: comodidade, citada por 47,5 % dos discentes; melhor administração do
tempo, citada por 41%; encurtamento das distâncias, citada por 35%; preço, citada por 17%; e acesso ao
ensino superior, citada por 06%. Isso porque a educação a distância permite ao discente a organização
dosseus próprios horários de estudo, em diversos lugares, sem a obrigatoriedade do cumprimento de
tempos fixos e em locais físicos determinados, o que consequentemente gera economia, comodidade e
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maiores possibilidades de ingressar em um curso de nível superior. Características que são viabilizadas
pelas tecnologias digitais.

Todavia, as outras vantagens apresentadas não são exclusivas da educação a distância, não estão
diretamente atreladas as novas tecnologias, mas sim a uma proposta e execução de uma educação de
qualidade. O que nem sempre é perceptível pelos discentes. Exemplo disso é que 40% deles atribuíram o
uso das tecnologias a educação a distância.

A 08 –“O uso da tecnologia do “momento”, para transmitir e gerar um
conhecimento”.

A 11 – “ A inclusão do uso de material de seu dia-a-dia, como celular, televisão, e
computador. Induzir o aluno a usar essas ferramentas como forma de estudo.
Usando uma forma mais inovadora, descontraída e acompanhando a globalização
com seus meios de comunicação”.

A 13 – “Por meio da modalidade EAD o aluno tem a oportunidade de se desenvolver
com as inovações tecnológicas, bem como compartilhar saberes e experiência”.

A17 – “O aluno EAD, aprende a utilizar com maior precisão as ferramentas
tecnológicas a qual utiliza”.

Mas de fato, o uso também não acontece na educação presencial?
É permitido ao aluno da contemporaneidade não utilizar as tecnologias digitais?
O uso da internet, a busca por informações, a troca de e-mails, os chats, os blogs são utilizados
frequentemente e viabilizam a construção de novos saberes. E esses usos estão presentes independente da
modalidade de ensino. A educação deve ser pensada e elaborada a partir de princípios filosóficos e
pedagógicos que direcionam a formação de um cidadão crítico e reflexivo.

A autonomia, apontada por 12% dos discentes, é outro ponto de reflexão e que vem associada apromoção da
pesquisa, citada por 02%, e ao acesso livre as informações, citada por 06%.

A 02 – “O aluno tem a possibilidade de desenvolver sua capacidadede pesquisar. Em
muitos casos ele contará não contará com a ajuda do tutor e por conta disso poderá
construir seu conhecimento”.

A 07 – “Desenvolve o auto-didatismo. Como o aluno esta modalidade tem encontro
presencial eventualmente, precisa desenvolver através do Ambiente Virtual de
aprendizagem sua própria mobilidade de conhecimentos adquiridos. Auto-didatismo
porque fará “sozinho” as conexões de todo conhecimento adquirido”.

A 16 – “A modalidade possibilita uma autonomia na busca de novos conhecimentos,
pois permite que o aluno tenha total liberdade para o acesso de informações”.

Revela-se através das falas a falta de compreensão de concepção de educação. Pois assim como a distância,
presencialmente as pesquisas acontecem, as informações estão disponíveis, as leituras de textos e as
atividades práticas possibilitam a construção de saberes e há a necessidade do interesse do aluno em
participar da sua formação, não como co-autor mas como sujeito ativo nessa construção. Lança-se sobre a
educação a distância a obrigatoriedade de formar um discente autônomo, pesquisador e construtor da sua
própria aprendizagem.

Todavia, como nos afirma Brandão (2007) não existe um modelo para se educar, não existe uma única
maneira. A educação ocorre a partir do momento em que se observa, entende, imita e se aprende; e este
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processo não ocorre somente dentro de uma sala de aula, onde existe um professor, formado para educar,
nem também exclusivamente através das tecnologias digitais. É um processo dinâmico, independente da
modalidade de ensino. Está presente em todos os povos, em todas as classes e de várias maneiras.Pois a
educação deve serprovocadora de transformações, suscitando no aluno o interesse de interferir no seu meio
de forma participativa, crítica, consciente eprotagonista, independente da modalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada e apresentada neste artigo não traz consigo convicções ou determinações a serem
seguidas. Não apresenta críticas favoráveis ou contrárias às modalidades de ensino presencial ou a distância.
Mas através de um comparativo entre elas, leva-nos a uma reflexão sobre o papel da educação na formação
dos futuros docentes através do uso das tecnologias digitais.

Os resultados apresentados ressaltam o não entendimento do conceito formador e transformador da
educação, seja ela presencial ou a distancia, por parte dos discentes mesmo tendo cursado disciplinas nas
duas modalidades. Autonomia, comodidade, acesso as tecnologias digitais perpassam por ambas as
modalidades, condição não percebida entre os pesquisados, o que reforça uma visão dicotômica sobre o que é
educação a distância e educação presencial.

Entende-se que independente da modalidade de ensino é necessário que os cursos ofertados tenham desenho
curricular claro, objetivo e coeso; que a formação continuada dos professores seja frequente e que nela sejam
realizadas oficinas de aproximação com as tecnologias digitais; uma gestão educacional participativa e
comprometida com a sociedade, tendo um canal de comunicação aberto e transparente; e um sistema de
acompanhamento de curso capaz de verificar as fragilidades e potencialidades resultantes das práticas de
ensino e aprendizagem.

Diante do exposto, observa-se que o diferencial de entendimento das modalidades e usabilidades qualitativas
das mesmas está relacionado as visões e posicionamentos singulares. São apenas escolhas de modos de fazer
e aprender. Isso porque o que irá aproximar as duas modalidades é o entendimento da relevância da
concepção de educação.
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