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Resumo 
O presente artigo tem como proposta principal investigar a possível existência de 
preconceitos em relação à Educação a distância, tendo como público-alvo de análise 
alunos dessa modalidade de ensino do curso de Letras Português/Espanhol de uma 
universidade sergipana, nos seus pólos localizados nas cidades de Estância e 
Itabaiana. Para tanto, procederemos a uma análise dos dados quantitativos e 
qualitativos levantados através de questionários com perguntas abertas e fechadas, 
mas antes faremos um breve percurso histórico sobre a EaD  no mundo e no Brasil 
e destacaremos o preconceito como fenômeno estudado pela psicologia social, para 
dessa forma contextualizar a discussão proposta. 
 
Palavras-chave: Educação a distância, preconceito, psicologia social.  
 
Resumen 
Este artículo tiene como propuesta central investigar la posible existencia de 
prejuicios hacia la Educación a distancia, teniendo como público destinatario de 
análisis alumnos de esa modalidad de enseñanza del curso de Letras 
Portugués/Español de una universidad sergipana, en sus polos ubicados en las 
ciudades de Estância e Itabaiana, buscamos encontrar datos cuantitativos y 
cualitativos a través de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas; haremos un 
breve recorrido histórico sobre la EaD  en el mundo y en Brasil y aún destacaremos 
el prejuicio como fenómeno estudiado por la psicología social, pues así podremos 
contextualizar la cuestión propuesta.  
 
Palabras-clave: Educación a distancia, prejuicio, psicología social. 
 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em um país de dimensões continentais no qual os poderes público e 

privado ainda não consegue atender integralmente a demanda da população no que 

diz respeito ao acesso à educação, principalmente no que tange o ensino superior.  

Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC) a 

modalidade de ensino a distância chegou como uma alternativa para as pessoas 
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que almejam fazer um curso de nível superior, mas não têm essa oportunidade, seja 

pela falta de oferta na sua cidade, pela falta de tempo, etc.  

Como demonstra MEDEIROS e MEDEIROS. 

A Educação a Distância vem se evidenciando como uma nova 
função da Universidade ou, em uma perspectiva mais ampla, uma 
nova Universidade que vem dispor-se a superar e a transcender a si 
própria, não só sendo espaço privilegiado à difusão, crítica e 
construção do conhecimento, mas também em espaço de criação de 
inclusão social, direcionada ao desenvolvimento da maioridade 
humana do homem. (MEDEIROS e MEDEIROS, 2003, p. 51) 

 

O ensino a distância tem o poder de acabar com as barreiras físicas 

existentes, sem perder a sua função principal que é, como a de toda educação, levar 

o aprendizado e conhecimento às pessoas. 

Educação a distância é uma relação de diálogo, estrutura e 
autonomia que requer meios técnicos para midiatizar esta 
comunicação. Educação a distância é um subconjunto de todos os 
programas educacionais caracterizados por: grande estrutura, baixo 
diálogo e grande distância transacional. Ela inclui também a 
aprendizagem. (MOORE apud BELLONI, 2001, p. 26) 

  

Para compreender melhor o que é educação a distância continuamos citando 

Moore (1973) que a conceitua:  

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 
instrucionais em que as ações dos professores são executadas a 
partir das ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas 
que podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a 
comunicação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por 
meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros. (MOORE apud 
SIQUEIRA, 2009, p. 24) 

 

Por ser algo relativamente novo no sistema educacional brasileiro, 

especialmente no nível superior, a Educação a distância é ainda alvo de 

preconceitos, esse preconceito pode se dar talvez pelo fato da existência de 

experiências passadas que não tiveram tanto êxito e que por isso vieram prejudicar 

a imagem da educação não presencial. 

Nosso artigo vem então, com a proposta central de investigar a questão do 

preconceito em relação à EaD tendo como público alvo os discentes do curso de 

letras português/espanhol do 4º e 5º período de uma universidade da rede privada 

sergipana. Trataremos ainda da questão do preconceito como fenômeno investigado 

pela psicologia social; levantaremos dados quantitativos e qualitativos através de um 
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questionário com perguntas abertas e fechadas. Mas antes faremos um breve 

percurso histórico da Educação a distância, destacando os principais fatos no Brasil 

o no mundo, esperamos que este recorte sirva para mostrar a importância dessa 

modalidade de ensino na educação.   

 

PERCURSO HISTÓRICO DA EAD 

 A necessidade de comunicar-se, de transmitir conhecimentos, novas 

descobertas e informações fez surgir as primeiras mostras de Educação a distância. 

Através do desenvolvimento da escrita; por meio de cartas, os gregos, egípcios, 

romanos e mesopotâmicos, começaram a difundir os novos achados científicos e 

assim, passaram a educar com ou sem intenção. Podemos citar como exemplo as 

epístolas de Platão a Dionísio e as cartas de Sêneca (Epistolário a Lucilio).    

Para facilitar o entendimento sobre o advento da educação não presencial 

(Wedemeyer apud Aretio, 1999, p. 9) elaborou de maneira sintética a seguinte 

ordem cronológica de eventos que levaram ao surgimento desta: 

• Aparição da escrita; 

• Invenção da imprensa; 

• Aparição da educação por correspondência; 

• Aceitação majoritária das teorias filosóficas democráticas que eliminam os 

privilégios; 

• Uso dos meios de comunicação em beneficio da educação; 

• Expansão das teorias de ensino programado.  

Sobre a importância do nascimento da imprensa Barros (2003) destaca: 

Já no século 15 quando Johannes Guttenberg, na Alemanha, 
desenvolveu a imprensa, tornou-se desnecessário ir às escolas da 
época para assistir ao venerado mestre ler, na frente dos seus 
discípulos, o raro livro manualmente copiado. Mas essa novidade, 
para a época, ficou difícil de ser reconhecida enquanto utilidade, até 
surgirem os primeiros livros impressos e facilitar a difusão do 
conhecimento. (BARROS, 2003, p. 37) 

 
 Em relação à aceitação das teorias filosóficas democráticas, podemos 

destacar a Revolução francesa que defendeu os princípios igualdade, liberdade e 

fraternidade no século XVIII, surgiu nessa época também o movimento iluminista. 

O iluminismo é um período rico em reflexão pedagógica porque uma 
de suas caracterizações mais marcantes está na pedagogia política, 
centrada no esforço para tornar a escola leiga em função do Estado 
(ARANHA apud BARROS, 2003, p. 38) 
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Dentro do contexto histórico abordado, de forma mais organizada, 

destacaremos a iniciativa da Gazeta de Boston em 1728, onde Caleb Philips fez um 

anunciou oferecendo material auto-instrutivo para aprendizagem da taquigrafia que 

seria enviado por correio e possibilitaria a auto-aprendizagem, ainda por carta 

destacamos o curso por correspondência instituído pela Universidade de Chigado 

em 1982; já em 1930 o número de universidades americanas que ofereciam cursos 

por correspondência chegava a trinta e nove. Durante essa época os recursos 

utilizados para o aprendizado eram basicamente matérias que reproduziam o que 

era trabalhado nos cursos tradicionais, mas aos poucos foram sendo introduzidos 

cadernos de trabalho, exercícios e avaliações, esses materiais eram respondidos e 

enviados por correio que posteriormente, e depois de serem corrigidos, eram 

reenviados aos estudantes.  

A criação da Open University Britanica nos anos de 1960, deu inicio a 

chamada segunda geração da formação a distância, esta instituição tinha como 

objetivo educar adultos que não tiveram acesso a educação, já aí encontramos o 

uso de vários recursos midiáticos como o telefone, a televisão e outros recursos 

audiovisuais como fitas de áudio e de videocassetes, ela chegou a ter 200.000 

alunos. De importância semelhante temos a Universidad de Wisconsin nos Estados 

Unidos, a Fern Universitat na Alemanha e a Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) na Espanha que trouxeram atrativas idéias para estudantes de 

graduação e pós-graduação. Na America Latina destacamos a criação da 

Universidad Abierta de Venezuela (1977) e a Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica (1978).  

 No Brasil a Educação a Distância teve seu inicio com a fundação em 1939 do 

Instituto Rádio Monitor e depois do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, instituto 

que ainda oferece uma vasta quantidade de cursos. A partir daí apareceram 

algumas experiências que tiveram algum êxito como o Movimento de Educação de 

Base (MEB) que se preocupava em alfabetizar e apoiar o aprendizado dos 

brasileiros por meio de escolas radiofônicas, em 1960. Esse projeto foi uma parceria 

do Ministério de Educação e a Igreja Católica (CNBB).  Em 1970 tem inicio o projeto 

Minerva, criado pelo Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e 

Cultura, via rádio, com cursos de suplência para adultos, sua transmissão era 

obrigatória por todas as emissoras de rádio do país. De 1973 a 1974 tivemos o 
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Projeto SACI (Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares) para 

conclusão dos estudos do Curso Supletivo "João da Silva". “João da Silva” foi uma 

telenovela exibida pela TV Cultura, TVE Brasil e Rede Globo e era usado no ensino 

das quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

Em 1978 começa o Telecurso de 2° Grau realizado pela Fundação Roberto 

Marinho e a Fundação Padre Anchieta da TV Cultura/SP que trouxe programas de 

televisão apoiados por materiais impressos que serviam como preparatório para 

exames supletivos. Outra experiência brasileira destacável é a do Serviço Nacional 

de Aprendizagem (SENAI) de São Paulo que na década de 80 criou o programa 

Auto-instrução com Monitoria (AIM) que procurava dar por meio do ensino a 

distância uma serie de programações auto-instrutivas.  

 No ano 1991 a Fundação Roquete Pinto, a Secretaria Nacional de Educação 

Básica e secretarias estaduais de Educação dão inicio ao Programa de Atualização 

de Docentes, que compreendia o conteúdo das quatro séries iniciais do ensino 

fundamental e alunos dos cursos de formação de professores; na sua segunda fase 

esse programa recebe o titulo de "Um salto para o futuro". E para finalizar 

destacamos como ato de suma importância a regulamentação da EaD no Brasil pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação no ano de 1996. 

 

CONCEITUANDO PRECONCEITO 

 O termo preconceito tem origem na palavra latina praejudicium e significa 

“julgando de antemão” e mostra como o próprio nome diz, pré-julgar alguma coisa; 

de forma geral é quando se acredita que algo é inferior sem se ter evidências 

concretas para chegar a tal conclusão. No dicionário Aurélio ele é definido da 

seguinte maneira:  

“preconceito. [De pre- + conceito] S. m. 1. Conceito ou opinião 
formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento 
dos fatos; idéia preconcebida. 2. Julgamento ou opinião formada 
sem levar em conta o fato que os conteste; prejuízo. 3. P. ext. 
Superstição, crendice; prejuízo. 4. P. ext. Suspeita, intolerância, ódio 
irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc.” 
(FERREIRA, 2009, p. 1625) 

 

O preconceito é um dos objetos de estudo da psicologia social. Nesta área do 

conhecimento um dos investigadores mais importantes é o psicólogo norte 

americano Gordon Allport que com sua obra The Nature of Prejudice, de 1954, 
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define preconceito como “uma atitude aversiva ou hostil contra uma pessoa que 

pertence a um grupo, simplesmente porque esta pessoa pertence a este grupo, e, 

entretanto supõe-se que tem qualidades objetáveis atribuídas ao grupo.” (ALLPORT 

apud SILVA, 2007, p. 19). 

 Notamos aí uma diferença das definições já citadas, nas quais a idéia de 

prejulgamento está explicita, o autor destaca a discordância entre os dois termos da 

seguinte maneira: 

Preconceitos deveriam ser distinguidos de prejulgamentos, algo 
natural no ser humano e fundamental para organizar a vida social, 
por que estes últimos se modificam diante dos fatos e do seu 
esclarecimento, enquanto os primeiros são irreversíveis e mantêm-se 
ainda quando confrontados com o conhecimento correto dos fatos. 
(ALLPORT apud GUIMARÃES, 2008, p. 48)    

 

Na sua obra, Allport traz ainda uma tipologia tratando de quando as atitudes 

preconceituosas passam para ações discriminatórias. Vamos a ela: 

1. Linguagem insultuosa (Antilocution): é quando as pessoas falam 
de seu preconceito, com pessoas que confiam ou estranhos, mas 
quase nunca indo além dessa ação. 
2. Evitação: mais intenso que o supracitado a evitação consiste em 
um afastamento, levando o indivíduo a evitar o contato com o grupo 
indesejável. 
3. Discriminação: temos aí o momento onde o preconceituoso age de 
forma ativa na tentativa de impedir que a vítima de preconceito tenha 
acesso a determinados espaços, como empregos, cidades, etc. 
como exemplo citamos o regime apartheid que estabeleceu uma 
segregação racial de 1948 a 1994 na África do Sul.    
4. Ataque físico: dependendo do contexto emocional em que se 
encontra o preconceito pode chegar a atos de violência, que pode 
ser por exemplo a expulsão de uma pessoa negra de determinado 
ambiente durante o regime do apartheid. 
5. Extermínio: ato de violência extremo a um grupo de pessoas, 
genocídios contra minorias raciais como o praticado contra os judeus 
no regime nazista, por exemplo, marcam a demonstração máxima do 
preconceito. (ALLPORT apud GUIMARÃES, 2008, p. 49) 

 

Mas o autor salienta que não é obrigatório que se chegue à última instância 

citada, mas se o processo se desencadear e se desenvolver é provável que ele 

atinja o nível máximo do preconceito. Portanto, pelo que podemos perceber o 

preconceito é algo que se estabelece pela crença de que os nossos conceitos em 

relação a determinado tema são verdadeiros e únicos, não dando margem a outras 

interpretações.  
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Amparados pelos conceitos de educação a distância, seu percurso histórico e 

entendendo de forma mais clara o que vem a ser preconceito demos partida ao 

nosso trabalho de campo que consistiu na aplicação de um questionário estruturado 

com perguntas abertas e fechadas, este foi coletado em 3 turmas do curso de Letras 

português/espanhol a distância do 4º e 5º períodos de uma universidade privada do 

estado de Sergipe, o total de alunos das turmas era de 78 discentes e resolvemos 

restringir o público alvo a esses estudantes do curso de letras porque este é um dos 

cursos com maior número de alunos e por suas turmas estarem próximas da 

conclusão dos curso que tem a duração total de 6 períodos; dois dos grupos 

estavam situado no pólo de apoio presencial do município de Estância e o outro no 

pólo de apoio presencial do município de Itabaiana; de participação voluntária, 

conseguimos que 58 estudantes participassem da pesquisa, sendo que destes 58 

questionários 2 foram descartados pois faltavam informações importantes e estavam 

quase por completo em branco, ficamos então com 56 questionários que 

corresponderam à amostra definitiva. Fizemos uso ainda das falas de alguns 

participantes, a fim de dar mais consistência à análise dos resultados; as folhas dos 

questionários foram enumeradas com números ordinais, pois assim mantemos em 

sigilo a identidade dos entrevistados. 

 

RESULTADOS 

Como a participação na pesquisa foi voluntária, conseguimos a resolução 

satisfatória de 56 questionários, ainda que o número de alunos presentes nas 

turmas fosse maior, dos participantes 46 são mulheres e 10 homens, estes não 

sofreram nenhum tipo de interferência para responder as 9 perguntas do 

questionário. A faixa etária dos grupos foi bastante variada, observe o quadro: 

 

Entre 18 e 25 Entre 26 e 30 Entre 31 e 35 Mais de 3 5 

 25 pessoas 14 pessoas 12 pessoas  05 pessoas 

          Quadro 1: Faixa etária dos entrevistados. 
 
 A primeira pergunta teve a intenção de saber se esse era o primeiro curso de 

nível superior. Dos 56 entrevistados apenas 10 já cursaram uma faculdade e 6 

trabalham na área do curso, ou seja, atuam como professores, o que demonstra a 

busca por qualificação destes e a vontade dos outros de se inserir no mercado de 
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trabalho. Depois questionamos se esse era o primeiro curso em modalidade EaD, 07 

pessoas já tinham feito cursos e 49 eram novatos na referida modalidade. 

Sobre o motivo pelo qual escolheram fazer um curso superior a distância eles 

tinham as seguintes opções de respostas: a) Ausência do mesmo curso na 

modalidade presencial, b) valor da mensalidade, c) menor freqüência de encontros 

presenciais, d) indicação ou e) outros. Observemos o gráfico: 

A

20%

B

12%

C

48%

D

16%

E

4%

 
                                          Gráfico 1: Motivação para fazer curso EaD . 

 
Como podemos perceber, a menor quantidade de encontros presenciais é o 

principal motivo pela escolha do curso o que pode evidenciar a falta de tempo ou de 

vontade de se dedicar a vários dias de aulas, referente ao item ‘a’ notamos que 

alguns prefeririam fazer seus estudos na modalidade presencial o que nos leva a 

perceber a força que o ensino presencial ainda tem no sistema educacional. Os 

cursos superiores a distância geralmente são mais baratos que os cursos da 

modalidade presencial e por isso acabam sendo atrativos para pessoas de 

condições financeiras desfavoráveis; embora tenha relevância na pesquisa esse 

item não foi um dos principais pontos destacados pelos entrevistados. Dentre os 

outros motivos, temos os que vivem em lugares distantes e que conhecem pessoas 

que fazem o mesmo tipo de curso. 

Um dos mitos na relação educação a distância X educação presencial é se a 

primeira prepara o aluno tão bem quanto a segunda, questionados sobre isso, 59% 

dos entrevistados disseram que sim e o justificaram na sua maioria afirmando que o 

desempenho e o grau de aprendizagem no curso depende do esforço pessoal 

depositado, independente da modalidade de ensino e acreditam que o curso EaD  

exige mais do aluno que o curso presencial pelo fato de não ter o contato físico com 

o professor, por isso precisam estar sempre pesquisando e participando das 

atividades no ambiente virtual de aprendizagem; podemos sintetizar essa visão 
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observando a seguinte fala “o preparo de cada um está no interesse de buscar o 

aprendizado, pois o importante não é a quantidade de aulas e sim a qualidade dos 

estudos.”(31º entrevistado). 

Os 41% que afirmaram que não sairiam tão bem preparados quantos os 

estudantes dos cursos presenciais destacaram a falta física de um professor como 

principal desvantagem de se estar fazendo um curso EaD, pois sem esse não é 

possível tirar todas as dúvidas, “nas aulas presenciais temos um professor presente 

para tirar dúvidas, questionar e etc. o que ajuda bastante no desenvolvimento do 

aluno.”(15º entrevistado). Percebemos com essa declaração a necessidade de se 

trabalhar com o alunado que vindo de um ensino tradicional não consegue perceber 

que ele é o principal sujeito da sua aprendizagem. 

No item seguinte do questionário indagamos: “Qual a sua opinião sobre 

preconceito?” essa foi a pergunta que fizemos para introduzir o assunto do 

preconceito na educação a distância, as respostas obtidas mostram que os 

conceitos apresentados no recorte feito acima sobre o tema são de conhecimento da 

maior parte dos entrevistados, “o preconceito surge quando as pessoas não têm 

informação suficiente sobre o assunto” (6º entrevistado); “é um pré-julgamento sobre 

algo que não conhecemos (8º entrevistado); “é uma opinião sem conhecimento” (49º 

entrevistado). Outros expressaram nas respostas o mal que o preconceito produz na 

sociedade, “preconceito é burrice, não há espaço hoje para esse tipo de atitude” (2º 

entrevistado); “é algo que afeta o relacionamento entre as pessoas, impossibilitando 

um convívio harmonioso”(19º entrevistado), mas podemos notar pelas falas de 

alguns entrevistados que o conceito de preconceito concebido pela psicologia social 

não está adequado visto que eles entendem o preconceito como pré-julgamento.  

Sabemos que a opinião de familiares, amigos e conhecidos podem influenciar 

as decisões que tomamos no nosso cotidiano, quando decidiram fazer um curso 

superior EaD nossos entrevistados ouviram opiniões, conselhos e julgamentos sobre 

os cursos a distância, sobre isso 58% afirmaram que já tinham presenciado algum 

comentário preconceituoso sobre os cursos, comentários do tipo: “algumas pessoas 

comentavam que o curso deixava a desejar porque o professor não estaria presente 

para atender as necessidades dos alunos” (25º entrevistado); “que o curso EaD não 

é completo e que não prepara o docente para o mercado de trabalho” (8º 

entrevistado). Dentro desse universo de 58% resolvemos analisar a porcentagem 

dos que acreditam ou não que sairão bem preparados para o mercado de trabalho 
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em relação a quem faz um curso presencial, 62,5% mostraram que apesar das 

opiniões negativas ouvidas antes de entrar na universidade acreditam que sairão 

prontos para exercer sua profissão, enquanto que 37,5% não acreditam nisso 

embora já tenham cursado mais da metade do curso.  

Ainda que mais da metade do público investigado tenha presenciado 

situações de preconceito em relação aos cursos a distância, temos uma grande 

porcentagem, 42%, de  pessoas que nunca notaram essa discriminação o que pode 

evidenciar que está havendo uma mudança de pensamento ou da total falta de 

informação sobre o que um curso a distância. 

Mas, e depois de entrar na faculdade, será que essas pessoas já sofreram 

algum tipo de preconceito por ser aluno de um curso de nível superior EaD, isso foi o 

que procuramos saber com o próximo questionamento. Tivemos um total 65% que 

nunca sofreram preconceito, mas deste percentual 55,5% presenciaram situações 

preconceituosas antes de entrar na universidade o que pode evidenciar que estes 

estão conseguindo mudar a concepção dos que ainda têm algum tipo de preconceito 

em relação ao ensino a distância.  

Dos que já sofreram algum preconceito procuramos saber os locais onde este 

ocorreu, eles tinham como opções, a) em casa, com familiares, b) no trabalho, c) na 

universidade e d) outro.  

Para melhor percepção do resultado obtido elaboramos o seguinte gráfico: 

 
Gráfico 2: Local onde sofreram preconceito. 

Como podemos observar o local onde está a maioria dos casos de 

preconceito segundo os entrevistados é na própria universidade, eles declararam 

que são tratados como inferiores pelos universitários dos cursos da modalidade 

presencial, notamos isso nas seguintes afirmações, “os alunos do curso presencial 

não vêem o curso EaD como um curso superior e sim como um faz de conta” (56° 
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entrevistado); “no transporte que utilizamos os outros universitários sempre se 

referem a nós como às alunas a distância” (9º entrevistado). O segundo local onde 

os nossos entrevistados mais sofrem preconceito é no trabalho, pois os colegas têm 

o mesmo tipo de opinião sobre a EaD que já foi mostrada anteriormente neste 

trabalho, “colegas meus que já são formados me falam que é impossível aprender” 

(2º entrevistado), quem optou pela 4º alternativa afirmou que sente o preconceito por 

parte de amigos e conhecidos, já no ambiente familiar apenas 6% disseram sofrer 

alguma descriminação. 

Como finalização do nosso questionário, colocamos em evidência um dos 

principais dilemas de quem faz um curso superior a distância, que é saber se o 

mercado de trabalho o absorverá sem diferenciar-lo de alguém que tenha se 

formado em um curso superior na modalidade presencial; como nossos 

entrevistados ainda estão atuando como discentes, lhes perguntamos se conheciam 

algum caso em que uma pessoa deixou ser contratada por ser um aluno formado em 

um curso EaD, não obtivemos nenhuma reposta afirmativa a pergunta, sendo assim 

podemos acreditar que o que vai prevalecer para que esses futuros docentes se 

insiram no mercado é a sua força de vontade e a qualidade depositada nos seus 

estudos. 

 

CONCLUSÃO 

 A partir da tipologia de atitudes que se transformam em ações 

preconceituosas de Allport chegamos à conclusão que a educação a distância é 

ainda alvo de discriminação, pois por se acreditar que ela não é tão boa quanto a 

educação presencial encontramos situações onde as pessoas que estudam em 

cursos de EaD sofrem ações discriminatórias, como tratamentos pejorativos e falta 

de credibilidade em vários ambientes de convivência.   

Notamos também que os estudantes dessa modalidade de ensino 

investigados nesse artigo têm conhecimento desse preconceito, mas na sua maioria 

acreditam que esse preconceito não atrapalhará na sua formação e eles terminarão 

seu curso preparados para desempenhar seu trabalho. Portanto, esperamos com 

esse artigo contribuir para o fim dessa intolerância, pois como vimos, o preconceito 

só ocorre quando não temos conhecimento suficiente a respeito de algo e 

acreditamos que nosso trabalho ajudará a deixar mais evidente a importância e 

qualidade da educação a distância. 
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ANEXO 
 

Este questionário será usado com fins de obter dados quantitativos e qualitativos para trabalho de 
conclusão de pós-graduação. 
 
Sexo: __________________ Idade: __________________  
 
1. É seu primeiro curso de nível superior? 

� Sim  � Não 
2. Já trabalha atua na área do seu curso? 

� Sim Há quanto tempo? _________________________ 
� Não 

3. Já tinha feito algum curso na modalidade EaD ? 
� Sim  � Não 
 

4. Qual a razão de ter escolhido um curso de nível superior EaD ? 
� Ausência do mesmo curso na modalidade presencial. 
� Valor da mensalidade. 
� Menor freqüência de encontros presenciais. 
� Indicação 
� Outras 
Quais: 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Você acredita que sairá da faculdade tão bem preparado quanto um aluno de um curso da 
modalidade presencial? 
� Sim � Não 
Justifique sua resposta: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

6. Qual a sua opinião sobre preconceito? 
______________________________________________________________________________ 
 

7. Antes de entrar na universidade você presenciou algum comentário preconceituoso em relação 
aos cursos de Educação à distância? 
� Sim � Não 
Justifique sua resposta: 
______________________________________________________________________________ 
 

8. Você já sofreu algum tipo de descriminação por ser aluno de um curso de nível superior EaD ? 
� Sim  

Em que lugar se deu essa descriminação: 
a) Em casa, com familiares. 
b) No trabalho 
c) Na universidade 
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d) Outro 
� Não, nunca sofri descriminação. 

Se sua resposta foi sim, faça um pequeno relato do fato: 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Sabe de algum caso em que o curso EAD tenha sido motivo de não contratação? 

� Sim � Não
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