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Resumo:

A oferta de cursos à distância (EaD) tem crescido consideravelmente no Brasil e para que essa modalidade
seja implementada de modo que a qualidade da formação não seja comprometida é necessário que pesquisas
sejam realizadas. Diante disso, o presente trabalho buscou realizar um levantamento da produção científica
sobre o tema no Portal de Periódicos – CAPES. Aproveitando este levantamento, buscou-se analisar os
trabalhos de maior relevância (segundo classificação do próprio portal) publicados nos últimos cinco anos.
Uma vez constatado que o principal trabalho estava associado à visão discente a respeito da EaD, foi
realizada uma pesquisa envolvendo oitenta discentes objetivando investigar a visão dos alunos UFS e UNIT a
respeito do tema. Os resultados sugerem que, embora à metodologia empregada na modalidade EaD seja
bastante atraente aos alunos, estes ainda estão muito acostumados à metodologia presencial.

Palavras-chave: Educação à distância. Pesquisa científica. Educação presencial

Abstract:

The provision of distance learning (DL) has grown considerably in Brazil and that this mode is implemented so
that the quality of training is not compromised is necessary that research be conducted. Thus, the present study
attempts to make a detailed survey of the scientific literature on the subject in the Journal Portal – CAPES.
Taking advantage of this survey, we sought to analyze the most relevant papers (according to the classification
of own portal) published in the last five years. Once it was verified that the main work was associated to the
student&39;s vision about the DL, a research was carried out involving eighty students with the aim of
investigating the UFS and UNIT students&39; views on the subject. The results suggest that although the
methodology used in distance education mode is very attractive to students, these are still very accustomed to
classroom methodology.

Keywords: Distance education. Scientific research. Classroom education

Resumen:

La oferta de cursos a distancia (EaD) ha crecido considerablemente en Brasil y para que esa modalidad sea
implementada de modo que la calidad de la formación no sea comprometida es necesario que se realizan
investigaciones. Por lo tanto, el presente estudio intenta hacer un estudio detallado de la literatura científica
sobre el tema en el Portal Diario - CAPES. Aprovechando este levantamiento, se buscó analizar los trabajos de
mayor relevancia (de acuerdo con la clasificación del propio portal) publicados en los últimos cinco años. Una
vez constatado que el principal trabajo estaba asociado a la visión discente acerca de la EaD, se realizó una
encuesta involucrando a ochenta discentes con el objetivo de investigar la visión de los alumnos UFS y UNIT
acerca del tema. Los resultados sugieren que, aunque a la metodología empleada en la modalidad EaD sea
bastante atractiva para los alumnos, estos todavía están muy acostumbrados a la metodología presencial.

Palabras clave: Educación a distancia. Investigación científica. Educación presencial

Introdução

Em tempos de informação instantânea e com o crescimento das tecnologias digitais, a busca pelo
conhecimento e a necessidade de ter uma formação, torna o ensino à distância um meio muito atrativo. Sendo
assim, a educação necessita evoluir e acompanhar essa transformação que vem cada vez mais tomando
espaço.
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Analisando dados de 2007, adquiridos no Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e à distância
(ABRAEAD/2007), fica evidente a crescente procura pela educação à distância, mostrando que a mesma, veio
com a intenção de permanecer no cenário atual e com a inclinação de expansão nos próximos anos. Apesar
de já serem dados ultrapassados não houve outra pesquisa atual realizado pela ABRAEAD.

Entretanto, existem pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Educação à Distância – ABED e dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP que relatam o
desenvolvimento das instituições de Ensino à Distância no Brasil. No Relatório Analítico da Aprendizagem à
distância no Brasil: o Censo EAD.BR 2016 encontramos o índice de evolução do perfil das instituições ao
longo dos últimos anos. Foram realizadas comparações entre os indicadores dos censos da ABED de 2010 a
2016 e os dados do INEP de 2011 a 2015 onde houveram alguns questionamentos a serem respondidos,
dentre eles o que chama mais atenção são os índices de crescimento entre instituições públicas e privadas
que oferecem a modalidade EaD e os cursos mais procurados que participaram do censo. (TOMELIN, 2016, p.
21).

A análise dos estudos sobre o crescimento das instituições de ensino superior observou-se que o índice dos
últimos anos permanece estável, dando ênfase as instituições privadas, as quais em sua maioria encontram-se
na região Sul e Sudeste. Fica claro que o ensino à distância está acompanhando as transformações e desafios
enfrentados e preocupações que antes eram de evasão e rejeição hoje passam a ser a melhoria das
inovações tecnologias e os metodologia pedagógica. (TOMELIN, 2016, p. 21).

Toda essa evolução e a nova ordem econômica global trazem um modo diferente em relação ao pensar,
acarretando em diversos discursões sobre as diferentes práticas pedagógicas no ensino à distância. Uma das
principais preocupações observadas é preparar seus alunos para usarem suas interfaces digitais da melhor
forma possível e oferecer ensino de qualidade, além de buscar o entendimento da visão do aluno sobre essa
modalidade e a preparação pedagógica de professores para ministrarem aulas nesses cursos.

Sabe-se que a formação de professores está voltada para o ensino presencial, a partir deste ponto surgem
algumas dúvidas em relação a se esses professores estão preparados para ministrar aulas nos cursos
distância.

A partir daí, é necessário conhecer bem o sistema educacional EaD, saber dos seus conceitos e como rege
sua legislação. Assim podemos dizer que existem inúmeros conceitos a respeito do que seria educação à
distância, mas o Decreto Nº 5.622 de 19/12/2005, que regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20/10/1996
(estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) em seu artigo 1º definiu a educação à
distância como:

A 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 diversas.

Tal definição explica a necessidades de professores para o fortalecimento da mediação pedagógica entre
instituição e alunos. Como dito por Lemgruber (2008) em seu artigo “Educação à Distância: para além dos
caixas eletrônicos”: Também servem como referência alguns requisitos a serem cumpridos pelas instituições
que demandam credenciamento pelo Art. 12, citando alguns incisos e alíneas deste artigo:

VI - Projetos pedagógicos para os cursos e programas que serão ofertados na
modalidade a distância;

VIII - Apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e,
preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância;
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X - Descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura adequados à
realização do projeto pedagógico, relativamente a:

a) instalações físicas e infraestrutura de suporte e atendimento remoto aos estudantes
e professores; ...

c) polos de educação à distância... Para a execução descentralizada de funções
pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso;

d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso por meio de
redes de comunicação e sistemas de informação, com regime de funcionamento e
atendimento adequados aos estudantes de educação à distância.

É incontestável que existe uma preocupação de como o ensino à distância será realizado daqui para frente,
visto que há uma crescente preocupação com os métodos que serão aplicados e a preparação dos
professores para essa modalidade, já que ela possui uma aprendizagem e estratégia de relacionamento
diferenciada das que são aplicadas em cursos presenciais.

Como afirma Luciana Aparecida Santos, responsável pela coordenação da pós-graduação Tecnologias na
Aprendizagem do Senac EaD: "Acredito que há professores com perfil para atuar apenas no presencial e
outros que possuem mais facilidade na educação a distância. Ambos são mediadores do ensino e
aprendizagem, mas o processo de mediação é intensificado na EaD". (SENAC, 2017, n.p.).

Após toda explanação acerca do crescimento da educação à distância, as preocupações com as metodologias
que serão utilizadas pelos professores e a formação dos mesmos para ensinar nessa modalidade, o presente
trabalho busca apresentar uma visão geral da comunidade científica especializada a respeito do tema
“Educação à Distância” bem como apresentar um estudo local a respeito da visão do discente relacionada à
modalidade EaD. Visando atingir o primeiro dos objetivos propostos, foi realizado um estudo a partir de textos
científicos (Artigos, Teses e Dissertações) selecionados através de uma vasta pesquisa bibliográfica no Portal
de Periódicos – CAPES. Com relação ao segundo objetivo, uma pesquisa envolvendo 80 discentes, alunos de
nove diferentes cursos, foram entrevistados a respeito da modalidade EaD e suas opiniões confrontadas de
modo a buscar um entendimento acerca do que eles pensam a respeito da modalidade.

Histórico

Tudo que se lê a respeito de quando a educação à distância surgiu, remete-se ao dia 20 de Março de 1728
com uma publicação feita pelo professor Caleb Phillip na Gazette de Boston, nos Estados Unidos, onde se
oferecia um curso de Taquigrafia (uma técnica usando códigos e abreviações para escrever à mão de forma
rápida), esse curso estava disponibilizado para alunos que de todo o país, os alunos que se inscrevessem
recebiam os materiais e os mesmos seriam enviados semanalmente por meio dos correios. O anúncio que
constava no jornal dizia: "Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa
várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston". (WIKIDOT,
2008, n.p.) Sendo este, o primeiro registro de um curso à distância, durante um longo tempo e contando com o
incentivo de vários outros professores, só a partir do século XIX que a educação à distância foi oficializada.

Pode-se citar alguns pontos históricos que retratam a trajetória da consolidação da educação à distância a
partir do século XIX pelo mundo: Em 1829, na Suécia, é inaugurado o Instituto Líber Hermondes; no Reino
Unido em 1840 na Faculdade Sr. Isaac Pitman, foi inaugurada a primeira escola por correspondência da
Europa; em 1856, em Berlim, a Sociedade de Línguas Modernas patrocina os professores Charles Toussaine
e Gustav Laugenschied para ensinarem Francês por correspondência; em 1892 no Departamento de Extensão
da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, é criada a Divisão de Ensino por
Correspondência para preparação de docentes; em 1922 iniciam-se cursos por correspondência na União
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Soviética; em 1935 o Japanese National Public Broadcasting Service inicia seus programas escolares pelo
rádio, como complemento e enriquecimento da escola oficial; em 1947 dá início a transmissão das aulas de
quase todas as matérias literárias da Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris, França, por meio da
Rádio Sorbonne; na Noruega em meados de 1948 foi criada a primeira legislação para escolas por
correspondência; nasce a Universidade de Sudáfrica em 1951 especializada exclusivamente em desenvolver
cursos na modalidade à distância. A Chicago TV College, EUA, começa a transmitir programas educativos pela
televisão, influenciando até na criação de novas unidades nas universidades, baseadas fundamentalmente na
televisão. Na Argentina nasce em 1960 a Tele Escola Primária do Ministério da Cultura e Educação, que
integrava os materiais impressos à televisão e à tutoria. (ALVES, 2011).

Entre os anos 1968 a 1985 surgiram algumas Universidades Abertas e à distância nos países: Oceania, Reino
Unido, Espanha, Venezuela, Inglaterra, Costa Rica, Holanda e Índia. Já em 1987 foi divulgada a resolução do
Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas na Comunidade Europeia e também foi criada a Fundação
da Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância; no ano de 1988, é criada a Fundação da
Universidade Aberta e 1990 foi implantada a rede Europeia de Educação a Distância, baseada na declaração
de Budapeste e o relatório da Comissão sobre educação aberta e à distância na Comunidade Europeia.
(ALVES, 2011).

Após toda essa trajetória a educação à distância toma força e se consolida sendo ofertada atualmente em
mais de 80 países com diversas modalidades (EaD e semipresencial), níveis de ensino, cursos de extensão
entre outros, podendo alcançar milhares de estudantes.

As novas tecnologias existentes fizeram com que a educação à distância tomasse um caminho que gera
condições de aprendizagem interativa onde se pode escolher qual horário ele vai estudar, programando seu
ritmo e podendo acessar de qualquer lugar, sendo necessário apenas uma conexão à internet.

Implementação do EaD no Brasil

O Brasil até a década de 1970 pode ser considerado um dos principais países que desenvolveram a educação
à distância. Desse ano até o fim do século XX passou por um período estático e daí em diante voltou a crescer
gerando uma nova fase de desenvolvimento para educação.

Segundo o portal da educação: (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2018, n.p.)

A Associação Brasileira de Ensino à Distância (ABED), a história da educação à
distância no Brasil começou em 1904, quando no Jornal do Brasil foi encontrado um
anúncio nos classificados oferecendo curso de datilografia por correspondência. A
partir desse registro, vários outros fatos aconteceram. Em 1995 foi criado o Centro
Nacional de Educação a Distância. Daí em diante a história da educação à distância no
Brasil só tem sido fortalecida por melhores infraestruturas e regulamentação.

Entre 1904 e 1995 houve um crescimento considerável da educação à distância. Dentre os principais
acontecimentos estão: (i) Em 1904 o Jornal do Brasil em sua seção de classificados publica o primeiro anúncio
oferecendo curso por correspondência de datilografia (ii) em 1923 registra-se a criação de programas de
rádios que ofereciam alguns cursos; (iii) instalação da radio-escola municipal do Rio de Janeiro; (iv) criaram-se
institutos com cursos profissionalizantes por correspondência, dentre os quais destaca-se o Instituto Universal
Brasileiro; (v) surgimento da Universidade do Ar, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, criada no ano de 1941
pelo diretor da Emissora, Gilberto de Andrade que era patrocinada pelo SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem e Comércio; (vi) entre os anos de 1947 a 1979 nascem escolas, instituições, institutos, projetos
e até Sistemas nacionais de teleducação, tendo a Universidade de Brasília como pioneira na criação de cursos
veiculados em jornais e revistas. Nos anos que se seguem a educação à distância continua a tomar forma e
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em 1996 o Ministério da Educação cria a SEED – Secretaria de Educação à distância e é onde ela surge
oficialmente, tendo suas bases legais estabelecidas pela lei de diretrizes e bases da Educação Nacional nº
9.394 de 20 de Dezembro de 1996 embora somente regulamentadas em 20 de dezembro de 2005 pelo
Decreto n° 5.622 (BRASIL, 2005) que revogou os Decretos n° 2.494 de 10/02/98, e n° 2.561 de 27/04/98, com
normatização definida na Portaria Ministerial n° 4.361 de 2004. (ALVES, 2011, p. 89).

Muito aconteceu até então e em 2004 vários programas são implantados pelo Ministério da Educação (MEC),
após isso se criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB) com a integração de cursos e pesquisa a educação à
distância decretos entram em vigor até que em 2011 a SEED – Secretaria de Educação à Distância é extinta.
(ALVES, 2011, p. 90).

Até 2008 o Brasil contava com 85 instituições credenciadas pelo governo federal para ministrar cursos de
graduação e pós-graduação lato sensu. E pelo que foi observado atualmente ainda não se tem cursos de
doutorado à distância.

Sabe-se que a modalidade EaD é consolidada atualmente no Brasil, existem mais de 1800 cursos partindo do
ensino fundamental (na forma de supletivo EaD, para quem não concluiu o Ensino Fundamental na idade
regular) até as pós-graduações, que chegam a atender a mais de 4 milhões de pessoas.

Com as tecnologias que a internet oferece a educação à distância pode ter diferentes modalidades, são elas:
(i) cursos semipresenciais que promovem encontros semanais, (ii) cursos predominantemente à distância, com
encontros presenciais obrigatórios e (iii) disciplinas à distância de cursos de graduação presenciais.

Segundo Alves no capítulo 2 do seu livro: História da EaD no Brasil (2009, p.13):

O mercado é extremamente amplo e promissor para os que atuarem com qualidade e
competência e, além disso, devemos lembrar que sempre existem melhorias dos
sistemas de comunicação, e isso favorece a expansão. Os custos tendem a ser
reduzidos e, com o decorrer do tempo, a burocracia para os credenciamentos deve ser
diminuída, à medida que as instituições alcançarem a maturidade desejável pelos
órgãos credenciadores.

Existiram muitos erros que ainda permanecem, mas todos eles foram uma tentativa para que a educação
chegasse a um patamar de qualidade e que o sistema pudesse se adequar as normas e fosse possível formar
excelentes profissionais.

Produção científica levantada a partir de busca realizadas no Portal de Periódicos – CAPES.

O levantamento foi realizado entre os dias 08 e 10 de agosto de 2018 através do Portal de Periódicos,
disponibilizado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) através do
endereço eletrônico: http://www.periodicos.capes.gov.br. Os termos pesquisados foram exatamente:
"Educação a distância" e “Ensino à distância”. A distribuição da produção científica associada aos termos
buscados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição da produção científica, referente ao período 1992-2018, associada aos termos
"Educação a distância" e “Ensino à distância”.

Tipo de produção
Educação a distância Ensino à distância

Quantidade Porcentagem (%) Quantidade Porcentagem (%)
Artigos científicos 1.220 90,44 361 82,42
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Teses 54 4,00 51 11,64
Recursos textuais 45 3,34 4 0,91
Livros 28 2,08 20 4,57
Outros (Revista) 1 0,07 0 0,00
Atas de Congresso 1 0,07 2 0,46
Total 1.349 100 438 100

Fonte: Portal de Periódicos CAPES, acessado em 09/08/2018.

A distribuição apresentada na Tabela 1 demonstra que a grande maioria dos textos científicos a respeito do
tema tem sido publicados em periódicos ou eventos científicos (Congressos, Colóquios, Simpósios, etc.) no
formato de “artigos”. Com relação à busca pelo termo “Educação à distância” a quantidade de teses e livros a
respeito do tema ainda é pouco expressiva, aproximadamente 6% do total de textos encontrados.
Possivelmente, por tratar-se de um tema que, apesar de antigo, tenha ganho relevância nos últimos dez anos
devido a oferta de vários cursos à distância por diversas instituições de ensino superior brasileiras.

A busca pelo termo: “Ensino à distância” exibe apenas 438 documentos dos quais aproximadamente 82,4%
são artigos científicos, 11,6% são teses, 4,6% são livros e menos de 2% estão associados com recursos
textuais e atas de congresso.

Como o objetivo proposto neste trabalho está associado com o “Estado da Arte” pode-se observar na Tabela 2
à distribuição da produção científica associada aos termos "Educação a distância" e “Ensino à distância”
relacionada ao período 2014 - 2018. Para este período, a busca pelo termo "Educação a distância" apresentou
703 documentos, sendo aproximadamente 96% deles artigos científicos, 2,3% recursos textuais, 1,4% livros e
0,14% atas de congresso.

A análise dos resultados obtidos com relação à busca através do termo “Ensino a distância” mostra que
aproximadamente 94,5% dos textos encontrados são artigos científicos, 2,7% são teses, menos de 1% são
recursos textuais e menos de 2% são livros.

Tabela 2. Distribuição da produção científica referente ao período 2014-2018, associada aos termos
"Educação a distância" e “Ensino à distância”.

Tipo de produção
Educação a distância Ensino à distância

Quantidade Porcentagem (%) Quantidade Porcentagem (%)
Artigos científicos 676 96,16 207 94,52
Teses 0 0,00 6 2,74
Recursos textuais 16 2,28 2 0,91
Livros 10 1,42 4 1,83
Atas de Congresso 1 0,14 0 0,00
Total 703 100,00 219 100

Fonte: Portal de Periódicos CAPES, acessado em 09/08/2018.

Comparando a busca realizada a partir do termo “Ensino à distância” a diferença está basicamente no que se
refere a produção de teses, uma vez que para a busca com este termo foram encontradas seis teses enquanto
que para a busca realizada com o termo "Educação à distância" não foram encontradas teses. A respeito disto,
é importante ressaltar que buscadores como o utilizado pelo portal de periódicos (CAPES) às vezes podem
falhar, pois uma análise mais detalhada da produção de teses no período 2014-2018 com relação ao termo
"Educação à distância" indica que nove teses foram produzidas nos anos de 2014 e 2015 por alunos da
UNESP.
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Trabalhos científicos de maior relevância publicados no período 2014 – 2018.

O portal de periódicos da CAPES, através da interface de seu buscador, permite classificar os trabalhos
encontrados por: (i) Relevância; (ii) Data mais recente; (iii) Data mais antiga; (iv) Mais acessados; (v) Autor e
(vi) Título.

Segundo a busca realizada no portal a partir do termo “Educação à distância”, considerando o período 2014 –
2018, após classificar os trabalhos por relevância, o primeiro trabalho que consta foi o publicado em 2016 por
Souza e colaboradores e tem como título: Educação à distância na ótica discente. (SOUZA, 2016) Trata-se de
um trabalho fundamentado em entrevistas realizadas com vinte e seis alunos que cursavam licenciatura em
física ou licenciatura em pedagogia na Universidade Estadual de Maringá. Dentre as principais conclusões
apresentadas no trabalho pode-se citar: (i) O ensino à distância (EaD) passa a ser uma opção interessante
frente ao ensino presencial devido à facilidade de acesso das pessoas à educação superior e melhor
adequação dessa modalidade de ensino às condições de vida pessoal. Os autores também chamam a
atenção que é preciso ter cuidado para não associar a facilidade de locomoção, flexibilidade de horários e
conforto de estudar em casa, ou outro local de escolha do aluno (características da modalidade EaD) com a
ideia de que essa modalidade de ensino seja menos exigente que o ensino presencial.

Neste ponto, minha experiência com o ensino à distância me permite levantar alguns questionamentos, uma
vez que cursei Bacharelado em Administração, na modalidade semipresencial, pela Universidade Tiradentes
(UNIT). Essas questões estão relacionadas com características da modalidade EaD, listadas pelos autores
como vantagens.

A primeira delas é: A flexibilidade de horários não contribui para que muitos alunos se dediquem menos aos
estudos Tem sido comum, através de conversas com docentes de ambas as modalidades de ensino (EaD e
presencial), ouvir comentários a respeito de que os alunos atualmente, tem se dedicado muito menos aos
estudos do que a dez anos atrás. Além disso, ouve-se justificativas do fato acontecer devido ao acesso mais
fácil à tecnologia digital, permitindo que o aluno permaneça conectado a ambientes virtuais (redes sociais ou
jogos) durante muitas horas por dia. Se isso realmente vem acontecendo será que essa flexibilidade de
horários não deveria ser considerada uma desvantagem Na minha experiência, os autores têm razão apenas
se o aluno em questão já apresenta maturidade adequada.

Um segundo questionamento está associado com a afirmativa de que a possibilidade de estudar em casa ou
em outro lugar de escolha do aluno seria uma vantagem da modalidade EaD. Quando os autores se referem
especificamente ao estudo realizado em casa, sabe-se que a possibilidade de o aluno dispersar e passar a
desempenhar uma atividade diferente do estudo é grande, uma vez que uma série de distrações estão
disponíveis nestes ambientes digitais. Muitas vezes, inclusive alunos que já apresentam maturidade são
prejudicados por estudar em casa, uma vez que muitos são pais ou mães e precisam dar atenção a seus
filhos.

Voltando as conclusões apresentadas por Souza e colaboradores destaca-se também o fato de que muitos
alunos que estudam EaD ou semipresencial, muitas vezes buscam por características da modalidade
presencial em seus cursos. Segundo os autores, no que se refere a aprendizagem, metodologia de ensino e
recursos tecnológicos, esta “busca por características da modalidade presencial” quando a maioria dos alunos
EaD utilizam o livro impresso e as videoaulas de forma similar à metodologia na qual o professor ensina e o
aluno ouve e anota. (SOUZA, 2016) A utilização do “fórum”, na maioria das vezes também é feita de forma
equivocada, pois os alunos fazem perguntas e esperam receber uma resposta direta e final, tal como acontece
em sala de aula na modalidade presencial.

Souza e colaboradores também incluíram em suas conclusões pontos que podem ser considerados
“negativos” relacionado à modalidade EaD. Segundo eles, a pesquisa com os alunos demonstrou que a
dificuldade de comunicação devido ao nível de linguagem e a demora de esclarecimento de dúvidas postadas
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no fórum por parte dos professores ou tutores são complicadores no processo de aprendizagem através da
modalidade EaD. Problemas de ordem técnica associados à mal funcionamento do sinal de internet muitas
vezes prejudicam a qualidade das webconferências.

Na opinião de Gabriela Trindade, autora deste trabalho, durante os quatro anos que cursou EaD, também
experimentou todos esses problemas e, portanto, trabalhos como esse são de fundamental importância para
que as falhas sejam relacionadas e medidas possam ser tomadas no sentido de corrigi-las.

Outro trabalho de destaque por sua relevância segundo a busca realizada, foi publicado em 2014 por Quartiero
e Silva e é intitulado: Docência e Educação à Distância. (QUARTIERO, 2014). Neste trabalho as autoras
analisam o conceito de docência levando em consideração a opinião de professores, estudantes e equipe
pedagógica associados ao curso de licenciatura em Letras Espanhol oferecido pela UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina) no contexto da UAB (Universidade Aberta do Brasil). O estudo foi fundamentado
através de questionários e entrevistas. Dentre as principais conclusões pode-se citar: (i) Considerando o curso
em questão destacou-se um sentimento de equipe associado aos membros que compõem o curso, mais
especificamente o(s) professor(es) da disciplina, o tutor à distância e o tutor presencial. Embora tenha sido
constatado esse sentimento de equipe, segundo os dados coletados, os autores não descartaram a ocorrência
de relações hierárquicas. (ii) as autoras concluíram também que há uma necessidade clara de integrar a
modalidade EaD nas instituições públicas de nível superior com o intuito de acabar com a visão de que a EaD
é uma forma de “educação paralela” à modalidade de ensino presencial.

Um outro trabalho que se destacou como relevante e apresenta uma visão geral da EaD no Brasil foi publicado
em 2016 por Batista e Souza. O trabalho apresenta uma visão geral da Educação à distância apresentando
conceitos, histórico de implementação no Brasil e sua situação nos dias atuais. As autoras também discutem
os desafios enfrentados pela modalidade EaD inclusive pontuando aqueles que para serem superados
dependem de atualização de regulação e regulamentação. (BATISTA, 2016).

Visão do discente relacionada à modalidade EaD – Um estudo local

Baseados no estudo discutido anteriormente, no qual Souza e colaboradores apresentam a ótica dos discentes
que cursavam licenciatura em física ou licenciatura em pedagogia na Universidade Estadual de Maringá em
relação a EaD (SOUZA, 2016) decidimos realizar uma investigação mais geral envolvendo alunos matriculados
na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e na Universidade Tiradentes (UNIT). Sabe-se que ambas as
instituições ofertam cursos semipresenciais embora utilizem plataformas digitais e metodologias pedagógicas
diferenciadas.

Este estudo foi realizado em duas etapas. A primeira de cunho geral, na qual 80 alunos foram entrevistados
através de questionário específico contendo sete diferentes questões que objetivaram identificar a opinião
geral que os discentes têm sobre cursos EaD ou semipresenciais. Os alunos entrevistados eram em sua maior
parte alunos da modalidade presencial, distribuídos em nove diferentes cursos. A distribuição percentual por
curso está apresentada na Tabela 3. Pode-se observar que o curso com o maior número de entrevistados foi o
de Química Industrial com 30%, seguido pelos cursos de Engenharia Química (21,2%); de Produção (17,5%) e
de Alimentos (13,8%).

Tabela 3 – Distribuição dos alunos entrevistados por cursos

Curso Quantidade de Alunos Percentagem
Química Industrial 24 30,0 %
Engenharia Química 17 21,2 %
Engenharia de Produção 14 17,5 %
Engenharia de Alimentos 11 13,8 %
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Geologia 7 8,7 %
Administração 3 3,7 %
Engenharia Agrícola 2 2,5 %
Engenharia Elétrica 1 1,3 %
Engenharia Florestal 1 1,3 %
Total 80 100,0 %

A análise das questões de cunho geral mostra que entre os oitenta discentes entrevistados 96,3 % estudam na
modalidade presencial e apenas 3,7% estudam na modalidade EaD. Outra informação relevante é que 93,8%
responderam que cursam bacharelado, 4,9% responderam “outros” e apenas 1% responderam que cursam
licenciatura. Considerando os alunos que estudam na modalidade presencial registrou-se que 74% deles
afirmaram que faria um curso EaD. Este resultado sugere que a grande maioria dos alunos que cursam a
modalidade presencial, à princípio, não descriminam a modalidade à distância. Contudo, quando perguntados
se achavam que seu curso teria um melhor aproveitamento se fosse EaD 96,3% responderam que não e
apenas 3,7% responderam que sim. Ou seja, essa resposta sugere que embora não haja uma descriminação
pelo curso na modalidade EaD, quase 100% dos discentes acreditam que o curso presencial (tradicional) é o
que forma melhor os alunos. Esse fato pode ser corroborado pela resposta que deram quando foram
questionados se, no caso de cursos de licenciatura, o ensino à distância prepara o profissional para dar aulas.
Dentre os entrevistados 63,8% responderam que não, enquanto 28,7% responderam que sim e 7,5% não
opinaram.

Quando questionados o que os levaria, ou levou a fazer um curso à distância 76,3 % responderam que seria
devido a um melhor gerenciamento do tempo, 18,8 % responderam que seria por ser uma modalidade de
menor curso e 4,9 % responderam que as razões seriam outras. A preocupação com o gerenciamento do
tempo, muito possivelmente está associada com a necessidade de trabalhar. Sabe-se que um curso presencial
não é muito maleável em termos de horário de aulas. Contudo, também chama atenção uma preocupação
com os custos associados com o curso.

Por fim, os discentes foram questionados se já haviam tido alguma experiência com plataformas digitais
utilizadas em cursos EaD. Destes 90% responderam que nunca haviam utilizado nenhuma plataforma; 7,5%
haviam utilizado a plataforma dos cursos UNIT; 1,3% havia utilizado a plataforma dos cursos UFS/UAB e 1,3%
dos entrevistados não opinaram. Este resultado demonstra que, embora muitos alunos tenham uma opinião
formada a respeito do ensino EaD ou semipresencial, a grande maioria deles não tem nenhuma experiência
real com a modalidade.

Na segunda etapa, apenas os alunos que já tiveram alguma experiência com curso EaD ou semipresencial
foram considerados. Dentre os 80 iniciais, onze foram selecionados e submetidos a um questionário mais
detalhado o qual possuía oito questões sobre a Plataforma Digital; sete questões sobre os processos
avaliativos que eles experimentaram quando cursaram a modalidade EaD; três questões sobre a experiência
deles com relação à atuação dos tutores e sete questões sobre ferramentas utilizadas no processo de
aprendizagem.

Os resultados extraídos das entrevistas serão apresentados a seguir subdivididos nas categorias
apresentadas.

Questionamentos a respeito da Plataforma digital mostrou que apenas 54,5% dos alunos se adaptaram
facilmente à Plataforma digital, talvez essa dificuldade de adaptação influencie no acesso dessa plataforma,
uma vez que quase 73% dos discentes responderam que não acessam a plataforma digital todos os dias.
Quando questionados sobre quantas horas em média passam conectados 27,2% responderam que
permanecem entre 1 e 2 horas; 18,2% responderam entre 2 e 3 horas e 18,2% responderam mais de 3 horas.
Neste quesito 36,4% dos entrevistados não opinaram. Esta primeira análise demonstra que a adaptação com a
plataforma digital não é simples e a maioria dos alunos não se conectam todos os dias. Quando estão
conectados passam poucas horas acessando a plataforma digital. A grande maioria dos discentes (72,7%)
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informaram não interagirem com outros alunos através da plataforma digital. Quando questionados sobre qual
interface utiliza mais, 36,4% responderam o Fórum e a mesma porcentagem indicaram o Chat, enquanto que
27,2% não opinaram. Todos os alunos que responderam que utilizam mais o Fórum também responderam que
fazem perguntas através desta interface. Neste bloco de perguntas também estava presente um
questionamento sobre qual a maior dificuldade associada à metodologia usada na EaD. Tendo 45,6% dos
respondentes no uso da plataforma digital; 36,4% em receber resposta dos professores a respeito de suas
dúvidas; 9% afirmaram como dificuldade a metodologia de ensino como um todo e 9% responderam que está
na relação professor – aluno. Uma análise geral dos questionamentos nos permite observar que o uso da
plataforma digital tem se mostrado uma das grandes dificuldades dos alunos e talvez por conta disso eles
acessem tão pouco essas plataformas refletindo na baixa utilização das interfaces disponíveis.

O segundo tema em questão foi com relação aos processos avaliativos aos quais os alunos são submetidos.
Todos os alunos entrevistados responderam que a plataforma digital disponibiliza Atividades de Aprendizagem
(AA’s). 91% deles entendem que as AA’s ajudam realmente no aprendizado do conteúdo. Possivelmente um
dos pontos negativos do processo avaliativo seja a falta de feedback ao aluno com relação as AA’s, uma vez
que 54,6% dos discentes informaram que não tem acesso às respostas corretas após responder e enviar as
AA’s e quando questionados se gostariam de receber esse feedback 81,8% dos alunos responderam que sim.
Sobre aplicação da Produção de Aprendizagem Significativa - PAS em seu curso EaD, 54,5 % dos alunos
responderam que a metodologia de seu curso aplica a PAS, após uma análise mais minuciosa percebeu-se
que está é a realidade dos alunos da UNIT. A metodologia aplicada na UAB - UFS não utiliza essa estratégia
pedagógica. Quando questionados se as provas (Avaliações) estão relacionadas com o assunto ofertado pelo
professor da disciplina 100% dos alunos responderam que sim.

No bloco das questões que investigou a atuação dos tutores, a maioria dos alunos (63,7%) acham os tutores
devidamente preparados para responder as suas dúvidas, 72,8% informaram já ter procurado o tutor para
esclarecer dúvidas, contudo apenas 54,6% dos entrevistados tiveram suas dúvidas devidamente esclarecidas.
Diante desses resultados fica claro a importância dos tutores no processo de aprendizagem na modalidade
EaD, contudo sugere que deveria haver uma melhor preparação deles para atuar junto aos alunos.

Por fim, os alunos foram questionados a respeito das interfaces utilizadas no processo de aprendizagem
associado à modalidade EaD. Em um primeiro questionamento, 63,7% dos alunos responderam que mídias
sociais como WhatsApp, facebook, youtube são importantes no processo de aprendizagem. Em contrapartida
27,3% dos entrevistados responderam que o uso dessas interfaces atrapalha mais que ajuda, pois dispersa a
atenção do aluno (9% não opinaram). Um fato curioso é que 81,8% dos alunos responderam que já utilizaram
mídias sociais para pesquisar conteúdos que estavam sendo estudados. Tanto o curso UAB - UFS quanto no
curso EaD - UNIT disponibilizam livros texto para os estudantes. Quando questionados se utilizam outros livros
além do livro texto 81,8% dos alunos responderam que já utilizaram livros da biblioteca. Essa mesma
porcentagem de alunos também respondeu que assiste a vídeo aulas. 54,6% dos alunos responderam que
seu curso à distância tem aulas presenciais, ou seja, na verdade é um curso semipresencial, 36,4%
responderam que não tem aulas presenciais e 9% não responderam ao questionamento. E quando
questionados sobre o que contribuiria para melhorar seu aprendizado, 46,1% responderam que seria mais
aulas presenciais; 23,1% gostariam de aulas interativas; 23,1% propuseram listas de atividades com resposta
e 7,7% sugeriram o uso de mídias sociais com plantão de dúvidas. De um modo geral, as respostas aos
questionamentos iniciais sugerem que os alunos querem o uso de mais interfaces digitais para facilitar o
processo de aprendizagem, contudo ao final 46,1% dos entrevistados responderam que gostariam de mais
aulas presenciais, fato este que poderia descaracterizar a modalidade a distância, tornando-a mais presencial.

Conclusões

O levantamento bibliográfico através do Portal de Periódicos CAPES sugere que o tema “Educação à
distância” tem sido objeto de estudo de vários grupos e que contribuições importantes a respeito do tema têm
sido publicadas através de artigos científicos, teses, livros e outro meios de divulgação.
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A análise dos trabalhos apresentados no portal de periódicos como os mais relevantes a respeito do tema,
mostrou que a visão dos discentes e dos docentes sobre a modalidade de educação à distância é um ponto
chave para garantir um maior alcance da metodologia sem comprometer a qualidade do ensino ofertado. O
trabalho publicado por Batista e Souza, o terceiro mais relevante (segunda a classificação do portal de
periódicos CAPES), chama a atenção para a necessidade de atualização de regulação e regulamentação da
modalidade de ensino no Brasil.

Por fim, o estudo realizado com oitenta alunos de nove diferentes cursos levanta alguns pontos que devem ser
analisados e investigados mais a fundo. São eles: (i) embora não haja descriminação pelo curso EaD, quase
que a totalidade dos discentes acreditam que o curso presencial é o que permite o melhor aproveitamento do
ensino de forma geral; (ii) o uso da plataforma digital tem se mostrado uma das grandes dificuldades dos
alunos que já tiveram experiência com a modalidade EaD e (iii) embora as respostas aos questionamentos
sugerem que os alunos querem o uso de mais interfaces digitais visando facilitar o processo de aprendizagem,
praticamente a metade dos entrevistados responderam que gostariam de mais aulas presenciais. Neste ponto
surge o questionamento: será que os discentes estão mesmo preparados para migrar do modelo tradicional de
ensino (modalidade presencial) para a modalidade à distância
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