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Resumo
A Educação ou Ensino á distância (EAD) nada mais é do que, do que um processo de ensinoaprendizagem que é mediado por tecnologias. Dando oportunidade á pessoas que querem
fazer uma faculdade e não possuem tempo ou não podem estar em um curso presencial.
Palavras-chave: (Faculdade, Ensino, Tecnologia).

1. Introdução:

Neste trabalho falaremos sobre a Educação ou Ensino á Distância. Uma nova forma de
aprender e se qualificar para o mercado de trabalho. Mas será que as pessoas vêem esse novo
método de aprendizado de forma positiva ou de forma negativa? Entrevistamos algumas
pessoas e perguntamos qual a opinião delas sobre EAD, se elas realmente acreditam que o
ensino a distancia vale a pena e se elas teriam o interesse em fazer uma graduação ou algum
tipo de curso através desse método de ensino.

2. Dos Fatos

•A educação a distância aparece cada vez mais, no contexto das sociedades contemporâneas,
como uma modalidade de educação extremamente adequada e desejável para atender às
novas demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial.
Nas sociedades "radicalmente modernas" (Giddens, 1991 e 1997a), as mudanças sociais
ocorrem em ritmo acelerado, sendo especialmente visíveis, sobretudo no espantoso avanço
das tecnologias de informação e comunicação (TIC), e vêm provocando, senão mudanças

profundas, pelo menos desequilíbrios estruturais no campo da educação. Nesta fase de
"modernidade tardia" a intensificação do processo de globalização gera mudanças em todos
os níveis e esferas da sociedade (e não apenas nos mercados), criando novos estilos de vida,
e de consumo, e novas maneiras de ver o mundo e de aprender.

•Visando esse novo métodos de ensino, nos entrevistamos cinco pessoas de diferentes idades
e profissões a fim de sabermos sobre suas opiniões a respeito do Ensino ou Educação á
Distância (EAD). Logo a baixo se encontra a tabela com a descrição de cada pessoa
entrevistada e com suas opiniões sobre o assunto questionado.

Tabela 01: Entrevistas sobre EAD e seus respectivos resultados
Nome

Idade

Profissão

Opinião
sobre EAD

Carlos Oliveira Arruda

40

Metalúrgico

Contra

Eveline Alves Araújo

25

Estudante

A favor

Maria da Conceição
Ribeiro Silva

38

Dona de
casa

A favor

Pedro Augusto Mendes
Junior

19

Estudante

Contra

Simone Dias Carneiro
Lopes

27

Secretária

A favor

Porque?
Sou contra, pois acho que
a melhor forma do
conhecimento é pelo
método tradicional, o
presencial.
Sou a favor, pois toda
forma de conhecimento
utilizando bem a internet é
valida,
Sou a favor, pois meu filho
dá aula á distância e está
gostando muito da
experiência.
Sou contra, pois uma
pessoa a distância não é
capaz de adquirir
conhecimento da mesma
forma que em sala de aula.
Sou a favor, pois já faço
um curso à distância de
(administração) e gosto
muito.

3. Conclusão

Antes eu era totalmente contra a esse novo método, tinha a opinião muito parecida com a do
Pedro Augusto Mendes Junior, pois achava que ninguém consegue adquirir conhecimento se
não fosse em sala de aula, mais depois de ler e reler várias matérias na internet sobre a
Educação ou Ensino a Distância (EAD), e também depois de ouvir várias opiniões, cheguei a
seguinte opinião:
_Acho de grande importância esse novo método, pois é a chance que muitos têm de
"frequentar" uma universidade. Pois além da pessoa estar estudando no seu tempo disponível
(não seguindo regras de faculdade, com respeito a horário), ainda poder estudar no conforto
do seu lar, pois nós sabemos que muitos desses que fazem graduação á distância não possuem
tempo para frequentar faculdades presenciais, pois trabalham. O único problema que eu acho
é que em cursos assim não haverá muita cobrança, fica a critério do aluno saber se quer se
esforçar para tirar proveito desta oportunidade ou se quer só fazer para ter um diploma na
mão.
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