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RESUMO: 
Temos em nossa sociedade uma gama de cursos denominados a distancia, mas não sabemos 

ao certo como eles funcionam, se têm base na legislação brasileira ou são somente “picaretas 

inventando uma nova forma de arrancar seu dinheiro lhe prometendo certificado de um curso 

que na verdade não existe” . Este trabalho vem mostrar o contrário, a educação a distancia é 

um método de ensino mais antigo que a internet que vem através dos tempos ganhando espaço 

dentro de nosso país. Podemos citar alguns exemplos como o Instituto Universal Brasileiro e 

o Telecurso 2000. Hoje existem também Universidades que trabalham com cursos à distância. 

Iremos, neste trabalho, descrever o caso da Universidade Tiradentes (UNIT) que vem 

desenvolvendo um excelente trabalho nessa área. Com seu núcleo de educação a distância 

(NEAD) a Unit trabalha dentro da lei ofertando em suas grades de ensino presencial 

disciplinas on-line e cursos de graduação, tecnológicos e pós-graduação à distância. 

PALAVRAS CHAVE: Educação; Distância; Universidade; Tiradentes. 
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A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA COMO FACILITADORA DO 
CONHECIMENTO: UM OLHAR NO NEAD. 

 
 
1. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: COMO SURGIU? O QUE É? 

 

O mundo passa constantemente por diversas mudanças em todas as áreas, na 

educação não poderia ser diferente o homem sempre buscou se aprimorar no que tange ao 

processo de ensino-aprendizagem. Muitos métodos e fórmulas foram desenvolvidos, mas 

como se sabe o mundo avança na velocidade da luz e esses avanços trazem consigo mudanças 

jamais esperadas antes. Em meados do século XIX países como Suécia, Inglaterra, Alemanha 

e Estados Unidos já tinham em seus programas educacionais projetos de educação à distância, 

eram as chamadas Universidades Abertas. No Brasil temos educação à distância no inicio do 

século XX, mais especificamente em 1904, onde escolas internacionais que eram instituições 

privadas ofereceram cursos pagos por correspondência. Em 1941 surge o Instituto Universal 

Brasileiro, em São Paulo, com cursos profissionalizantes por correspondência. Esses cursos 

foram de extrema importância para o desenvolvimento do país uma vez  que pessoas que 

antes não tinham nenhuma possibilidade de trabalhar e ganhar algum dinheiro e até mesmo de 

ter uma profissão têm uma grande oportunidade sem precisar sair de casa. Em minha opinião 

foi uma excelente idéia até mesmo para a época porque no inicio do século ainda se mantinha 

certo preconceito em relação à mulher estudar ou sair de casa para trabalhar. Essa então teria 

sido – para elas - uma possibilidade de aprender uma profissão sem precisar sair de casa e 

geralmente o que se aprendia era testado com as filhas ou vizinhas. Acredito que, para a 

época, se houvesse curso desse tipo para mulheres deveria ser de corte-costura, bordado, 

cabeleleiro ou algo assim.  Muitos outros projetos de educação à distância foram 

desenvolvidos no Brasil durante o século XX como o projeto Telecurso 2000, segundo ( 

MELARE pg. 83, 2003): 
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O projeto começou em 1978 quando a fundação Roberto Marinho assinou 
um convênio com a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura 
de São Paulo, para realização do primeiro Telecurso para o 2º grau. Com o 
sucesso da experiência, surge em 1981 o Telecurso 1º grau, contando com 
dessa vez com o apoio do MEC e da UnB (MELARÉ, 2003, p. 83).  

  

O que se pode observar é muito diferente do que se imagina: a Educação à Distância 

é um sistema sério de ensino que tem apoio de muitas instituições e órgãos federais  de nosso 

país. Ao longo de sua história a educação à distância foi severamente criticada por acharem 

que as pessoas que se formassem através dela não teriam uma boa qualidade profissional. O 

que acontece, através dos tempos, entretanto, é o contrário. A educação à distância passa a ser 

pautada pela lei - foi concedido a Educação à Distância caráter federal através do Decreto 

Presidencial nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 que regulamenta o Art. 80 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). A LDB diz assim: “O Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.”  

Art. 1o  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. (DP 
2494, 1998). 

Depois desse decreto a Educação à Distância cresceu consideravelmente em todo 

País, e a essa altura nós já contávamos com um importante aliado que revolucionaria a 

história da EAD no Brasil que é o advento da internet. O que podemos perceber é que a 

história da educação à distancia fica dividida em dois momentos, que segundo Wilson 

Azevedo ocorre o seguinte: 

Antes da internet tínhamos uma EAD que utilizava apenas tecnologias de 
comunicação de um-para-muitos ( rádio, TV ) ou de um-para-um ( ensino 
por correspondência ). Via internet temos três possibilidades de 
comunicação reunidas numa só mídia: “um-para-um” e, sobretudo, “muitos-
para-muitos”. (AZEVEDO) 



 4 

A educação à distância via internet tem gerado mais confiança nas pessoas uma vez 

que ela permite a interação do aluno com o professor em tempo real. Não se pode mais falar 

sobre EAD sem falar de um ensino pela internet muito bem acompanhado por professores 

extremamente capacitados e preparados. Podemos dizer que outros tipos de EAD ainda 

existem, mas a via internet tem crescido em todo País muito rápido.  

“O mundo entra na era da informação e do conhecimento. Isso tem provocado novas 

mudanças na sociedade e na escola. Por isso, novos conhecimentos precisam ser 

desenvolvidos. É preciso aprender a lidar com essa nova situação.”  (VALLIN, 2003, P. 112) 

É o que tem acontecido em nossa sociedade. As Universidades têm acompanhado os 

avanços da tecnologia e da educação. Existem muitas Universidades que só oferecem cursos à 

distância, são as chamadas Universidades Virtuais. Elas fazem parte da nova era da tecnologia 

e da educação, Marçal dos Santos em seu artigo sobre as Universidades Virtuais diz que as 

Universidades Virtuais, ou Universidades On-line, começam a aparecer com propostas de 

cursos, parte de cursos, educação continuada, educação à distância, ou simplesmente apoio 

aos cursos presenciais. 

No Brasil nos últimos anos têm surgido muitas Universidades oferecendo cursos 

tecnológicos, de graduação e de pós-graduação. Algumas Universidades Públicas no Brasil 

criaram a Unirede, um consórcio para as pessoas que não tem acesso ao ensino superior terem 

a oportunidade de estudar. O que vemos acontecer em nossa estrutura educacional hoje é 

simplesmente a academia entrando com força total na era da tecnologia, temos tido um 

aumento considerado do número de pessoas que entram em cursos superiores e de pós-

graduação graças a facilidade de acesso que a EAD, junto com a internet, traz; sem falar que o 

custo de um curso não-presencial é bem mais baixo que um curso presencial. É o advento da 

tecnologia da educação no Brasil e no Mundo. Mas não são só as Universidades Virtuais que 
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têm crescido, em 18 de outubro de 2001 saiu a portaria que normatiza a oferta de disciplinas 

na modalidade de educação à distância em instituições de ensino superior, com base no art. 81 

da lei nº 9.394, de 1996 que diz em seu parágrafo único: 

Parágrafo Único – Os cursos ministrados sob a forma de educação à 
distância serão organizados em regime especial, com flexibilidade de 
requisitos para admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando for o 
caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente. 
(LDB, 1996). 

É interessante ressaltar que essas instituições são Universidades de ensino presencial 

que estão ofertando dentro de sua grade curricular disciplinas on-line para seus alunos e não 

somente isso, poderão também oferecer cursos de graduação e pós-graduação na mesma 

modalidade. A educação à distância tem ampliado seu campo de ação e tem sido respeitada 

como uma modalidade de educação séria que vai aonde nossos cursos presenciais não 

chegam, fazendo com que muitas pessoas de cidades distantes também tenham acesso à 

educação superior e ao ensino de qualidade.  

 O que é na verdade educação à distância? Como podemos defini-la? Para EAD 

existem muitas definições e vamos apresentar alguns desses conceitos.  

“Todas as definições expressas sobre o que seja educação à distância trazem diversas 

formas de relação entre tecnologia, educação, processo ensino/aprendizagem e ação docente, 

num determinado tempo e espaço diferenciados.”  (MELARÉ, 2003, p. 27) 

Quando falamos de educação à distância (EAD), não imaginamos a gama 
de características e significados que englobam essas palavras. 
Ressaltamos as principais, tais como: tecnologia educacional, 
teleeducação e educação aberta.  Todas estão relacionadas à educação à 
distância, mas têm significados diferenciados que devem ser esclarecidos. 
(IDEM) 

A tecnologia educacional compreende a relação das tecnologias e o 
processo educacional e a educação a distância está inserida neste 
processo.  Já a teleeducação utiliza meios eletrônicos para formar e 
informar, de modo permanente e tendencialmente à distância. (MELARÉ, 
2003, p. 28) 
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Por sua vez Fidalgo e Machado definem educação aberta assim: 

Processo educativo que implica a ausência de barreiras que limitam o 
acesso ao ensino superior ou a outros graus de escolarização, seja em 
termos de requisito de qualificações prévias, ou seja, quanto à 
determinação de lugares e tempos determinados para os alunos 
freqüentarem as aulas. (FIDALGO; MACHADO, 2000, p. 119) 

Para (MELARÉ, 2003) existe uma abrangência maior do que seja educação à 

distância, é um globo onde todos estão unidos, mas cada um tem sua função. Por isso ela 

também faz uma colocação interessante sobre a diferença entre educação à distância e ensino 

à distância.  

Costumam-se utilizar os termos indistintamente, mas é importante ressaltar 
uma pequena diferença entre eles: o ensino caracteriza-se pela instrução, 
transmissão de conhecimento e informações, adestramento, treinamento; 
já a educação é um processo de ensino aprendizagem que leva o indivíduo 
a aprender a aprender, saber  pensar, criar, inovar, construir, 
conhecimentos, participar ativamente de seu próprio crescimento. É um 
processo de humanização que alcança o pessoal e o estrutural, partindo da 
situação concreta em que se dá à ação educativa numa relação dialógica. 
(MELARÉ, 2003, p. 31) 

  

Para Fidalgo e Machado educação à distância é definida assim:  

A educação a distância (EAD) é um modelo educativo, que pode ser 
organizado de modo a possibilitar ao aluno fazer a reconstrução do 
conhecimento através de sua própria experiência. Ela acontece mediante a 
separação física entre os atores do processo de aprendizagem (professor e 
aluno), porém, estabelecendo uma relação de comunicação e 
aprendizagem multidirecional. Em geral vem ocorrendo através do uso de 
novas tecnologias, mais precisamente da internet, e tem como finalidade 
vencer a distância física, possibilitando o acesso à educação a um maior 
número de pessoas, sendo uma importante estratégia de formação. 
(FIDALGO; MACHADO, 2000, p. 118) 

O que podemos concluir das definições apresentadas pelos autores acima citados é 

que educação à distância é basicamente a separação física entre professor e aluno e o uso de 

um método seja televisão, correspondência ou internet para transmitir conhecimento. É 

também a possibilidade do aluno construir seu conhecimento uma vez que o professor não 

está presente em um espaço de tempo muito grande o que garante ao aluno a possibilidade de 
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crescer e se desenvolver porque, de certa forma, o aluno não terá o conteúdo “mastigadinho” , 

pronto pra receber, ele terá que pesquisar, estudar mais do que estudaria de estivesse em 

sistema normal porque o professor só vai estar ali por um determinado e curto tempo para lhe 

tirar as dúvidas. Nesse sentido acreditamos que a educação à distância seja um método 

eficiente e eficaz e sua tendência é expandir seu campo de atuação e transpor as barreiras do 

limite físico e do tempo. 

2. A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NA UNIVERSIDADE TIRADENTES. 

A Universidade Tiradentes tem em sua proposta pedagógica trabalhar com educação 

à distância, com esse intuito foi desenvolvido o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) e é 

através dele que são gerenciados todos os programas de EAD tanto de graduação como pós-

graduação. São ofertadas no momento 15 disciplinas on-line pelo NEAD que são: 

• Matemática I 

• Língua Portuguesa I 

• Filosofia I 

• Metodologia Científica 

• Informática aplicada ao Turismo   

• Sociologia da Educação 

• Psicologia da Educação 

• História e Filosofia da Educação 

• Produção de Texto 

• Teoria Literária I 

• Lingüística I 

• Introdução a Informática 
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• Matemática aplicada a Administração  

• Metodologia Cientifica 

• Metodologia da Pesquisa 

Um curso Tecnológico de curta duração: 

• Tecnologia em Informática e Gestão da Informação 

Nove cursos de Graduação: 

• Licenciatura em Geografia 

• Licenciatura em História 

• Licenciatura em Letras Português 

• Licenciatura em Matemática 

• Licenciatura em Letras Português/Espanhol 

• Licenciatura em Letras Português/Inglês 

• Licenciatura em Ciências Naturais 

• Bacharel em Serviço Social 

• PROFOPE ( Programa Especial de Formação Pedagógica ) 

E sete de Pós-Graduação: 

• Lato Sensu em Direito Educacional 

• Gestão de Unidades e Serviços de Saúde 

• Gestão em Saúde Coletiva e da Família 

• Gestão Empresarial 

• Gestão da informação e Comunicação Organizacional 

• Educação de Jovens e Adultos 
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• Gestão Escolar 

Para a realização dos cursos à distância principalmente no interior foram estabelecidos pólos 

nas cidades beneficiadas que são: 

• Aracaju 

• Boquim 

• Carira 

• Estância 

• Itabaiana 

• Monte Alegre 

• Neópolis 

• Poço verde 

• Própria 

• São Cristóvão 

• São Domingues 

• Umbaúba 

Para ter um programa como esse é preciso ter preparação e pessoal altamente 

qualificado. O NEAD conta com vinte nove departamentos entre os quais se encontram  

Gerente Geral, Coordenador Pedagógico, Consultor de Negócios, Assessor Técnico e de 

Conteúdo, responsável pela elaboração e produção de material instrucional, e Assessoria 

Pedagógica, responsável pelo acompanhamento didático pedagógico dos cursos. Possui ainda 

uma equipe de técnicos de produção e de suporte, Secretária e Estagiários.  

Os objetivos do Núcleo de educação à distância da Universidade Tiradentes segundo 

consta em sua página na internet são:  
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1. Valorizar o papel da Educação à Distância na implantação de uma 
nova cultura educacional, comprometida com a formação do educando 
em múltiplas linguagens, com a ampliação dos espaços educacionais e 
dos domínios do conhecimento; 

2. Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação da 
aprendizagem aberta e à distância e continuada na UNIT; 

3. Contribuir, por meio da disseminação de programas, conhecimentos e 
tecnologia aplicada à Educação a Distância, para a melhoria da 
qualidade e ampliação das possibilidades de acesso ao ensino 
superior; 

4. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 
incorporando a estes recursos pedagógicos e tecnológicos próprios da 
educação à distância; 

5. Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade 
de educação à distância para os diversos segmentos da sociedade, 
que necessitam de informação e formação para atuarem no mercado 
de trabalho a nível de extensão, graduação e pós-graduação; 

6. Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, 
propiciando o acesso à educação universitária a todas as regiões do 
Estado e da região nordeste; 

7. Articular o campo institucional, coordenando um sistema integrado e 
interativo de educação à distância. (NEAD, 2007) 

A Unit também estabeleceu as diretrizes para nortearem o trabalho desenvolvido 

com a EAD que segundo também consta na página de internet do Nead são: 

1. Desenvolver ações que venham democratizar o acesso de todos à 
educação; 
2. Contornar e ultrapassar as dificuldades geográficas de espaço e tempo 
onde a universidade vá até o aluno que não pode vir até ela a partir do uso 
das tecnologias, uma nova concepção de Educação; 
3. Possibilitar estudos voltados para a apropriação das novas tecnologias a 
serviço da Educação; 
4. Desenvolver programas que estejam em sintonia com as novas 
necessidades do mercado através de ações que permitam a retomada da 
mão-de-obra no mercado dito globalizado, utilizando educação corporativa, 
através de parcerias com empresas locais, regionais e nacionais; 
     A partir dessas ações, a UNIT propõe um programa de EAD que visa 
operacionalizar a implantação de: 
     1. Cursos de extensão utilizando metodologia do EAD, para 
atendimento à linha de Educação continuada. 
     2. Propostas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de 
programas experimentais, que venham atender principalmente a zona rural, 
tão abandonada pelas políticas governamentais. 
     3. Pesquisas que procurem permitir a utilização das novas mídias e 
tecnologias no processo de educação profissional. 
     4. Capacitação de docentes para Educação Básica com base na 
Resolução no 2, de 26 de junho de 1997. Através dos programas especiais 
de Formação Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 
ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível 
médio, observando principalmente o art. 8º, com a finalidade de atender em 
curto prazo a carência de docentes para o ensino médio. (NEAD, 2007) 

 

Como podemos perceber a Universidade Tiradentes vem desenvolvendo um trabalho 

sério de educação à distância. Os cursos funcionam assim existem professores da própria  
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Universidade de cursos presenciais que são chamados para trabalhar no Nead, mas também 

existem os tutores, esses ficam totalmente a disposição do núcleo de educação à distância. 

Todos eles passam por um treinamento onde são dadas orientações sobre o 

funcionamento do sistema, procedimentos a serem tomados durante as aulas, os dias em que 

os professores tutores estarão disponíveis para atender os alunos. No caso da Universidade 

Tiradentes fica dependendo do dia que está prevista a aula. Por exemplo, se a aula de uma 

determinada disciplina está programada - dentro do horário já definido antes pelos 

coordenadores de cada curso - para acontecer na quarta das 18h30min até às 22h00min então 

naquele horário os professores e os tutores estarão disponíveis on-line para atender seus 

alunos. Este atendimento será através do computador ou pelo telefone (fone de ouvido) que 

fica com os professores para que os mesmos respondam as perguntas de todos os alunos e 

suas dúvidas.  

Neste ponto está o grande diferencial da educação à distância, ela não permite  ao 

aluno ficar dependente de um professor para estar transmitindo conteúdo em sala de aula, pelo 

contrário, cada pessoa tem que se esforçar e correr atrás de construir seu conhecimento. 

Estudar bastante é a palavra porque são poucas as oportunidades que os alunos têm de se 

encontrarem com os professores: somente nas chamadas aulas presenciais, elas  acontecem 

normalmente um sábado antes da prova essas também ocorrem em um sábado marcado pelos 

coordenadores dos cursos. Somente neste momento os alunos têm a oportunidade de estar 

cara a cara com seu professor ou tutor. Nessas ocasiões eles não estarão lá para dar uma aula 

presencial, mas sim para tirar dúvidas, responder questões levantadas pelos alunos dentro do 

assunto da unidade uma vez que eles estão ali se preparando para a prova. Os professores são 

orientados a incentivar os alunos a pesquisarem em sites como o do MEC ou da  Secretaria de 

Educação à Distância.  
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Também é marcado com os alunos um fórum por unidade, ou seja, uma vez a cada 

unidade os alunos se reúnem com os professores. O fórum é off-line, para discutir sobre um 

determinado tema que é previamente escolhido pelo professor, o Nead usa um sistema de 

intranet onde os alunos vão debater uns com os outros e com o professor através de um Chat 

do próprio sistema. É interessante o sistema de trabalho utilizado pela Universidade 

Tiradentes no que diz respeito à educação à distância. Eles oferecem aos seus alunos toda uma 

estrutura, ao mesmo tempo em que o aluno esta sendo impelido a buscar seu conhecimento 

ele não se sente sozinho porque o professor vai interagir com ele seja através do Chat, pelo e-

mail (no horário das aulas os e-mails enviados são respondidos em tempo real porque como 

mencionado anteriormente os professores nestes momentos estarão on-line), pelo telefone ou 

em aulas presenciais. Seja como e quando for o aluno da Universidade Tiradentes que faz 

algum curso ou disciplina on-line terá toda a assistência necessária para avançar em seu 

desempenho enquanto estudante, não deixando a desejar em nenhum curso ou disciplina 

presencial. 

 

2.1 VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE O NEAD. 

Segundo entrevistas realizadas com professores que atuam no Nead o trabalho 

desenvolvido é muito bom uma vez que eles passam por um treinamento em que são 

orientados todos os procedimentos para desenvolver de forma eficaz seu trabalho. Algumas 

dificuldades em ser um professor virtual também foram apontadas como, por exemplo, tirar 

dúvidas de disciplinas exatas (para os professores de exatas) via telefone é bem complicado. 

Resolver uma questão de matemática sem ter como demonstrar (no caso do telefone) dificulta 

um pouco o trabalho, mas não prejudica porque esses alunos terão a oportunidade de tirar suas 

dúvidas através das aulas presenciais. É interessante trabalhar com o Nead porque ele tem 

uma quantidade enorme de aparatos para que os professores possam transmitir seu conteúdo 
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fazendo com que o aluno aprenda sem precisar ter o assunto discutido em uma sala de aula. O 

que muitas vezes acontece nas disciplinas presenciais é que os alunos não estudam o 

conteúdo, esperam o professor passar aquilo que ele sabe e copiam tudo no caderno, no dia da 

prova só estudam o que está escrito e se acha capaz de responder tudo que irá cair na prova. 

Uma questão interessante para ser ressaltada da entrevista com os professores é que eles são 

assessorados por um pedagogo que está envolvido no processo do Nead, ou seja, conhece o 

funcionamento dos cursos à distância. Segundo as palavras de um dos professores 

entrevistados: 

O trabalho é muito bom. Antes de iniciar uma disciplina sempre é realizado 
um treinamento com os professores e tutores; durante o semestre letivo o 
professor é assessorado por um pedagogo envolvido no processo; e a 
parte tecnológica é muito eficiente, tem um aplicativo que facilita a 
avaliação do professor, identificando com precisão o tempo de consulta e 
onde foi consultado.  

 

Como podemos perceber o Nead trabalha para que os professores se sintam seguros 

em relação à educação à distância, afinal para quem sempre deu aula olhando nos olhos dos 

alunos, observando quem estava prestando atenção, reclamando com as conversas dos que 

simplesmente não queriam ouvi-lo falar na aula. É muito estranho para eles dar aulas não 

presenciais, eles se sentem perdidos sem saber o que fazer ou como agir no meio de tanta 

tecnologia e quando são professores que quase nunca tiveram contato com as novas 

tecnologias o impacto é ainda maior. Dessa forma o Núcleo de Educação à Distância da 

Universidade Tiradentes oferece a esses professores a devida assistência para que eles 

desempenhem seu trabalho. Ser um professor virtual é uma experiência nova na qual eles 

nunca passaram, mas também gratificante por poderem aprender mais com esse novo sistema 

educacional e com as diferentes formas de transmitir conhecimento aos seus alunos e não 

somente isso, mas perceber que os alunos também participam ativamente das discussões 

desenvolvidas nos fóruns, plantões e aulas presenciais realizadas por esses professores. 
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2.2 VISÃO DOS ALUNOS SOBRE O NEAD E AS DISCIPLINAS ON-LINE.  

O que os alunos dos cursos à distância pensam sobre o NEAD? Quais seus pontos de 

vista em relação às disciplinas on-line? Será que realmente há flexibilidade de horário? Os 

conteúdos são dados de forma clara? Esses foram alguns dos questionamentos levantados por 

nós para escrever este subcapítulo e não poderíamos procurar outra pessoa para respondê-los 

senão os próprios alunos dos cursos on-line. Perguntamos a eles se seu aproveitamento 

escolar havia regredido por não estarem presente direto com o professor em sala de aula, 

algumas das respostas a esse questionamento foram: 

“Melhorou sem dúvida alguma, aprender de forma coletiva é o que a EAD promove, 

fazendo o aluno buscar o conhecimento e não ficar como no modo tradicional esperando 

informações” . 

“Melhorou muito, pois descobri uma nova maneira de aprender, mais interessante e 

divertida” . 

“Melhorou bastante, pois as aulas on-line não apenas nos dão flexibilidade de 

organizar nosso tempo de estudo, mas também impõem o desenvolvimento da organização do 

aluno em seu tempo e prioridades.”  

É interessante ressaltar que as pessoas vão fazer disciplinas on-line e muitas vezes 

nunca ouviram falar de educação à distância via internet e isso causa em alguns alunos certo 

desconforto. Existem alunos que se dão muito bem nesses cursos porque eles o veêm como 

uma oportunidade nova de ampliar seu campo de ação, o novo para esses alunos não assusta 

eles estão preparados para recebê-lo. Mas existem aqueles que simplesmente ficam presos aos 

costumes presenciais e sentem muita dificuldade na hora de buscar seu próprio conhecimento. 

Os alunos falaram também sobre a flexibilidade de horário. Segundo eles é ótimo por que tem 
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a possibilidade de fazer seu próprio horário, a opinião de alguns dos alunos que responderam 

ao questionário foi: 

“Com certeza essa são apenas algumas uma das vantagens das disciplinas on-line: 

você pode entrar no seu horário de descanso do trabalho e pela madrugada”.  

“Você pode acessar quando você quiser desde que você acesse, pois é na plataforma 

que está todo o conteúdo que é necessário para estudarmos”.  

A educação à distância sempre foi uma opção proveitosa para as pessoas que 

trabalham e não tem tempo durante a semana de tirar um período do seu dia para estudar. 

Com cursos on-line eles podem estudar até de madrugada ou nos espaços de tempo que 

aparecem no trabalho. Essas pessoas então têm a oportunidade de fazer um curso que tem a 

vantagem de ser mais barato que os cursos presencias, acredito que os custos de um curso on-

line saiam no geral mais em conta, uma vez que você não precisa ter salas disponíveis para 

que as aulas sejam ministradas, pelo contrário a estrutura que a universidade já tem dos cursos 

presenciais é utilizada aos sábados pelos professores de disciplinas on-line ou cursos de 

graduação, pós graduação e tecnologicos quando esses precisam de espaço para realizar suas 

aulas presenciais. Mas o que esses alunos on-line acham do Núcleo de Educação à distância? 

Vamos ressaltar algumas opiniões das respostas dadas no questionário: 

“A melhor coisa que já apareceu em nosso Estado” . 

“  Um núcleo de educação à distância que me mostrou como posso melhorar meu nível 

de conhecimento...”  

Os alguns acreditam no Nead como um projeto educacional que dá certo e dá 

resultados. O que pude perceber lendo os questionários respondidos por eles é que por mais 
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que tenham algumas pessoas que não conseguem se adaptar em participar de disciplinas on-

line todos vêem essa proposta oferecida pela Universidade Tiradentes como  uma forma 

eficaz de trabalho pedagógico. Outro questionamento interessante foi se o ensino oferecido 

pelo NEAD era transmitido de forma clara, segundo os próprios alunos: 

“O conteúdo é excelente e interessante. Os tutores apóiam e tiram 
nossas dúvidas. Os encontros presenciais são encontros com amigos e o 
mais interessante é que a cada encontro posso compartilhar meus 
conhecimentos com meus colegas, sendo que existem outras formas como 
os chats, fóruns, telefone (0800) e e-mail”.  

 “Como o Nead para mim ainda é muito novo não tenho tantas atribuições 
para comentar, mas o pouco que eu conheço já é satisfatório e esse índice 
está aumentando cada vez mais”.  

“É sim, pois temos os assuntos na plataforma para estudarmos e aulas de 
revisão que ocorrem antes das provas estas são com a presença do 
professor e também chat com o professor, plantão tira dúvida”.   

O que podemos perceber dos comentários dos alunos é que eles estão satisfeitos com 

o trabalho que vem sendo desenvolvidos pelo NEAD.  Eles comentam sobre os métodos 

usados para auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos das unidades da maneira como 

são auxiliados pelos professores e tutores, achamos muito interessante quando um dos alunos 

descreveu o encontro presencial como um encontro com amigos. Para eles não é só estudar e 

cumprir carga horária de aula, mas sim um momento de crescer e de compartilhar 

experiências com pessoas que estão vivenciando algo novo juntos. A educação à distância  

para esses alunos é uma grande oportunidade na vida deles, uma vez que ela oferece o prazer 

de trilhar novos caminhos e novas experiências. Esses alunos  podem não saber ou não 

perceber, mas estão tendo uma chance incrível de serem participantes ativos do avanço da 

tecnologia dentro da educação brasileira. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O que podemos concluir deste trabalho é nada mais do que foi abordado durante 

todo o projeto. A educação à distância chegou para revolucionar os métodos de educação 

conhecidos ela abriu portas para as novas tecnologias entrarem, tomarem conta e ganharem 

espaço e respeito na sociedade. Para muitos que experimentam o sistema pela primeira vez 

pode ser estranho, mas depois de experimentarem reconhecem que realmente funciona. Para 

outros é a chance de uma vida, porque a tecnologia tem chegado aos interiores mais 

longínquos onde as pessoas não têm  muitas vezes nem um 2º grau para terminar os estudos. 

A EAD tem aberto portas para essas pessoas terem acesso aos estudos e concluírem  até o 3º 

grau. 

O trabalho desenvolvido pela Universidade Tiradentes tem sido um passo grande no 

campo da educação, eles tem pessoal capacitado e investem pesado no NEAD para terem o 

melhor tipo de tecnologia. Os professores estão satisfeitos com o trabalho e acham 

interessante a maneira como as coisas são realizadas dentro do NEAD para que eles tenham 

todo o apoio necessário. Os alunos estão um pouco divididos, mas a grande maioria gosta de 

estudar dessa forma, acreditam que seja menos cansativo e mais flexível. De certa forma 

acreditamos que eles tenham razão. A princípio é um pouco assustadora a idéia de “estudar 

sozinho” , mas depois quando começa pra valer se percebe que na verdade você não está 

sozinho, existe uma grande equipe preparada para lhe dar toda a assistência que precisar e 

mais próximos dos alunos estão os professores e tutores, que por sua vez também estão de 

plantão (nos horários determinados) para atender aos alunos e tirar todas as suas dúvidas. Este 

é o chamado “estar junto virtual”  que segundo José Armando Valente é: 

O “estar junto virtual” envolve múltiplas interações no sentido de 
acompanhar e assessorar constantemente o aprendiz para poder entender 
o que ele faz e, assim propor desafios que o auxiliem a atribuir significado 
ao que está desenvolvendo. Essas interações criam meios para o aprendiz 
aplicar, transformar e buscar outras informações e, assim, construir novos 
conhecimentos. (VALENTE, 2003, p. 31) 
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 Podemos concluir então que a educação à distância tem ajudado muitas pessoas a 

construírem seus conhecimentos e a saírem do estado de dependência educacional que o 

ensino presencial muitas vezes provoca nos alunos e a Universidade Tiradentes uma vez que 

abriu suas portas para a EAD entrar tem sido uma das precursoras da educação à distância no 

Brasil. 
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