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Educação a distância: a força de vontade e 
dedicação aliadas à flexibilidade nos estudos 

Resumo: Neste trabalho poderemos apreciar algumas reflexões, experiências e visões so-
bre educação a distância dos seus primórdios até os dias atuais, bem como a regulamen-
tação adotada pelo Brasil para esta modalidade, avaliar de forma sucinta o perfil do aluno 
levando em consideração os fatores favoráveis que levam um individuo a aderir à modali-
dade bem como suas principais problemáticas que podemos nos deparar ao realizar um 
curso a distância, ainda anseios em torno do processo de ensino-aprendizagem adotados 
em cursos realizados, além de avaliarmos as causas da conturbação dos conceitos da Edu-
cação a Distância e preconceitos. 

Palavras-chaves: Educação a Distância. Perfil do aluno. Ensino-aprendizagem. Precon-
ceitos.
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1. INTRODUÇÃO

A sociedade moderna é marcada pelo corre-corre do dia-a-dia e pela 
constante mudança de cenários, de atividades. Essas mudanças acontecem 
em ritmo acelerado, sendo preciso se adaptar a todo o momento. Diari-
amente, o homem enfrenta novos desafios e estabelece novas prioridades. 
Contudo, as constantes mudanças impedem o alcance das metas estabele-
cidas, nem todas as atividades determinadas como prioritárias para aquele 
dia são cumpridas e é gerada uma sensação de que se possui pouco tempo 
para fazer tudo que necessário e desejado. 

A internet conseguiu ampliar o tempo, tornando o mundo mais 
dinâmico, acelerando processos que antes eram considerados lentos e 
possibilitando a flexibilização do trabalho. No campo educacional, possi-
bilitaram que as pessoas estudassem sem sair de suas casas, assim criando 
condições de estudar em qualquer lugar, a qualquer momento.

Entretanto, para que o estudo possa acontecer, o interessado deve 
ser dedicar e se esforçar, pois, os cursos ofertados na modalidade à distância 
não servem como muitos imaginam apenas para se ter um diploma em curto 
prazo, e sim possibilitar que pessoas com tempo escasso possam estudar do 
quer que seja bastando para isso dedicação e esforço.

Com a suposta falta de tempo da sociedade moderna, e diversos 
fatores que interferem diretamente nas atividades desenvolvidas pelas 
pessoas em meio à disputa de tempo para executá-las. É possível ter flexi-
bilidade, tempo e dedicação nos estudos de um curso na modalidade de 
educação à distância e porque a sociedade é preconceituosa em relação o 
ensino à distância, eis a problemática a discutirmos ao longo do artigo.

Este artigo visa abordar, e as reais condições que os estudantes enfren-
tam e a visão da sociedade sobre a educação a distância, abordando a força 
de vontade aliada flexibilidade nos estudos. Assim. Caracterizar o perfil do 
aluno e sua aceitação após a conclusão de algum curso a distância, identi-
ficar a visão global da sociedade a respeito na da difusão da modalidade à 
distância e analisar o crescimento da demanda da EAD. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a sociedade do século XXI, o tempo para cumprir todas as ativi-
dades e obrigações cotidianas se tornou escasso. E especificamente para o 
publico ligado à educação, além dos fatores tempo, estão os fatores geográ-
ficos que contam bastante. Por exemplo: um estudante do Amazonas quer 
se profissionalizar num ramo específico de instrução e este treinamento 
desejado, existe apenas em São Paulo. Em tempos passados, este aluno não 
poderia participar deste curso, e nos dias de hoje por intermédio da inter-
net se tornou possível a disseminação da Educação à Distância (EAD), 
com a ajuda das plataformas de ensino se minimizou as barreiras geográfi-
cas, unindo os dois lados (Instituição de Ensino e Aluno).

As primeiras experiências de educação à distância foram iniciadas 
por correspondência no final do século XVIII, na Alemanha e em cres-
cente desenvolvimento nos meados do século XIX. Do início do século 
XX, até a Segunda Guerra Mundial, várias experiências foram adotadas, 
assim melhorando as metodologias aplicadas ao ensino por correspondên-
cia que, depois, foram influenciadas pela introdução de novos meios de 
comunicação de massa, principalmente o rádio, dando origem a projetos 
muito importantes, principalmente no meio rural. A necessidade de ca-
pacitação rápida de recrutas norte-americanos durante a ll Guerra Mun-
dial faz aparecerem novos métodos, entre eles se destacam as experiências 
de F. Keller para o ensino da recepção do Código Morse, v. Keller, 1943. 

Embora não seja o único fator determinante, a tecnologia está forte-
mente associada ao  desenvolvimento da educação a distância: dos trens 
americanos avançando para o oeste selvagem, levando a civilização, ao 
ciberespaço invadindo nossas casas e cativando nossa atenção e nossas         
crianças, o avanço técnico nos meios de comunicação sempre impulsionou o 
desenvolvimento de experiências de ensino a distância (CArMo, 1998).

No cunho de tema acadêmico, Educação a Distância revigorou-se 
na última década em função, principalmente, do surgimento das novas 
tecnologias de comunicação mediadas por computadores em rede, mais 
precisamente, com a popularização da Internet. Com a mudança surgem 
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novos métodos educacionais, novas concepções de material didático, no-
vas relações humanas e novas relações com o conhecimento. A Internet 
tem sido cada vez mais utilizada para apoiar e complementar o ensino 
tradicional. A distinção entre “Educação a Distância” e “Educação Pres-
encial” torna-se cada vez mais difícil. 

A Universidade Virtual, entendida como ensino superior a distância 
com uso de Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTIC), 
em especial a Internet e a videoconferência, surge no Brasil na segunda 
metade da década de 1990.  Até este período, a modalidade da Educação 
a Distância (EAD) era utilizada principalmente para ofertar cursos livres 
de iniciação profissionalizante, dentro do conceito de educação aberta e 
com os recursos do ensino por correspondência;  e para ofertar cursos 
supletivos,  focados na complementação de estudos nos níveis de Ensino 
Fundamental e de Ensino Médio,  utilizando materiais impressos e aulas 
transmitidas por televisão, em programas de telecurso.Somente a partir de 
1994, com a expansão da Internet junto às Instituições de Ensino Supe-
rior (IES), e com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educa-
ção Nacional (LDB), em dezembro de 1996, que oficializa a EAD como 
modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino, é que a 
universidade brasileira dedica-se à pesquisa e oferta de cursos a distância 
com o uso de novas tecnologias.

Em 1996 surgem os primeiros cursos de mestrado oferecidos com o 
uso de videoconferência, integrando universidade e empresa com tecno-
logia digital e interatividade completa em áudio e vídeo. Em 1997,  uni-
versidades e centros de pesquisa públicos e privados completam o ciclo 
de aprendizado para gerar ambientes virtuais de aprendizagem. Em 1998 
tem início a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu via internet, de-
marcando o nascimento da Universidade Virtual no Brasil. No entanto, o 
uso das NTIC para a oferta de cursos on-line, ainda não se constitui como 
uma ferramenta para ampliar o atendimento e promover a democratiza-
ção do ensino superior, permitindo o ingresso de parcelas da população 
até então impedidas de cursar a universidade. Em 2002, 87% das residên-
cias de classes média e média alta tinham acesso à Internet, contra apenas 
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12% das demais faixas de renda. E o uso da videoconferência permanecia 
restrito a setores de ponta em empresas de grande porte. Estas clientelas já 
são atendidas pela universidade tradicional, com o ensino presencial.

A Universidade Virtual no Brasil, com a oferta de cursos superi-
ores on-line ou por videoconferência, caracterizando o uso intensivo de 
NTIC, ocorre majoritariamente na oferta dos programas de pós-gradu-
ação a distância. São produtos direcionados para clientelas corporativas, 
com atendimento in company. As NTIC foram utilizadas também para 
a criação de Universidades Corporativas, com a oferta de programas de 
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento da mão-de-obra interna das 
maiores empresas públicas e privadas instaladas no país.

Como explica Niskier (1996), a educação à distância no Brasil é cer-
cada de preconceitos e considerada um ensino de segunda classe, muito 
embora o sistema regular de ensino seja impotente para atingir todo o país. 
Esta situação difere inteiramente do que ocorre em inúmeros países em 
desenvolvimento que há anos vêm adotando esta modalidade de ensino a 
ela atribuindo o mesmo valor e credibilidade dos cursos convencionais.

E, a partir destes pressupostos queremos mostrar a real situação da 
modalidade de ensino a distância, bem como o valor agregado dos profis-
sionais e alunos deste tipo de ensino, onde os seus delimitadores são à 
força de vontade e dedicação no aprendizado, para conseguirmos deixar 
paradigmas e crendices de lado e mostrar a realidade da EAD no Brasil, 
bem como seus preceitos e preconceitos.

Assim, vamos apresentar resumidamente algumas justificativas ou 
expectativas, mais recorrentes em projetos de EAD. Essas expectativas são 
pontos de ligação com os modelos de EAD que discutiremos abaixo:

reduzir barreiras físicas: a EAD é geralmente vista como forma de 
superar as dificuldades trazidas pela distância ou por barreiras geográficas 
e climáticas. Mas quando se fala em vencer distâncias não se trata somente 
da separação física entre os centros educacionais e os potenciais estudantes, 
mas também dos problemas de deslocamento enfrentados em regiões com 
variações climáticas severas ou com acidentes geográficos pronunciados. 
Esse papel  a  EAD  há muito tempo  vem  desempenhando  a  contento,  



  86 Educação a Distância, Batatais, v. 1, n. 1, p. 81-96, jan./jun. 2011

limitada apenas pelo acesso a certas tecnologias como as digitais. Aonde 
não chega a internet, porém, podem chegar a televisão, o rádio e mesmo 
materiais impressos.

reduzir os custos – muitas vezes espera-se que a EAD seja uma mo-
dalidade de ensino mais barata do que a presencial, desde que tomada em 
escala. o custo final por aluno é reduzido na função direta do número 
de estudantes envolvidos, com conseqüente  diminuição  dos custos de 
produção e da distribuição dos materiais didáticos por meios de largo alcance 
como o rádio, a televisão e a internet. 

Essa visão provém da pressão, enfrentada por muitos países, para au-
mentar a relação oferta/ demanda de educação, que não pode ser resolvida 
através do ensino presencial pelo alto custo da infra-estrutura necessária. 
Essa expectativa  pode  ser  atendida  apenas  parcialmente.  Utilizando 
meios como o rádio, a televisão e a internet, podem reduzir enormemente 
os custos de distribuição de aulas e materiais didáticos. No entanto, os custos 
de produção são muito mais altos. Aulas e materiais audiovisuais bem pro-
duzidos são muito caros se comparados ao custo de uma aula presencial. 

outro fator que aumenta os custos relativos da EAD é o suporte ao 
aluno, que  está  numa  razão  direta do  alcance  ampliado  da  modalidade,  
ou  seja, quanto mais longe chegar determinado curso a distância, maior 
infra-estrutura de apoio ao aluno será exigida e, por conseqüência, maiores 
deverão ser os investimentos. Um professor pode dar aulas a distância para 
milhares de alunos. Por mais que se  afirme que esse profissional apenas  
transmite o conteúdo ao  aluno sem  estabelecer  qualquer  contato  com 
quem o  ouve ou  lhe assiste,  a EAD exige a atuação de tutores e orienta-
dores técnicos e pedagógicos capazes de orientarem os educados em seus 
estudos na modalidade a distância. 

otimizar o tempo: a EAD é entendida como um bom caminho para 
os  estudantes  otimizarem  o  tempo  que  dedicam  aos  estudos,  conclu-
indo o curso num prazo menor, se puderem concentrar as horas de estudo e 
a metodologia adotada permitir. Em cursos regulares de graduação e de 
pós, com aulas ofertadas em dias fixos – seja no presencial ou a distância 
–, essa redução não é possível, mas em  outros  tipos  de  cursos,  com                      
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metodologias  mais abertas, o  aluno  pode acelerar seus estudos se dis-
puser de tempo para isso.

Desenvolver habilidades: a EAD pode ser o canal ideal para aumen-
tar o leque  de opções de estudo, capacitação e formação disponíveis em 
uma cidade ou região. Democratizar o acesso  à instrução: espera-se  que  
as  tecnologias educacionais permitam a mais pessoas a freqüência a cur-
sos regulares e não formais, contribuindo para a democratização do acesso 
à educação por meio da EAD.

Maior abrangência física: permite diversificar e ampliar os espaços 
educacionais tradicionais, rumo a uma escola sem paredes ou fronteiras. 
Inserem-se aqui as iniciativas voltadas para a criação de salas de aula vir-
tuais, instituições duais (presenciais + à distância) e redes de aprendiza-
gem.  Na área universitária, destacam-se os projetos de implantação do 
chamado “Campus Virtual”, no qual as atividades realizadas em sala são 
complementadas no espaço digital. o próprio Ministério da Educação 
(MEC) incentiva essa dupla modalidade, ao permitir que 20% da carga 
horária dos cursos de graduação sejam ofertados a distância.

Vencendo as barreiras do isolamento – espera-se que a EAD venha a 
ser utilizada para sustentar ações coletivas, possibilitando a aprendizagem 
colaborativa  e  incentivando  a cooperação  intra  e  interinstitucional e  
organizacional. A expectativa é que a EAD possua subsídios para aplicar 
os meios tecnológicos necessários para a efetivação do processo de ensi-
no–aprendizagem, trazendo uma dimensão mais solidária ao aprender. 
Ainda é cedo para afirmar que isso está acontecendo na escala desejável, 
mas já existem bons exemplos que demonstram ser possível aliar educação 
a distância e aprendizagem colaborativa.

o maior desafio é conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre 
a quantidade necessária de alunos matriculados para viabilizar a EAD e 
as formas de interação que devem ser estabelecidas entre os agentes edu-
cacionais. Tecnologias para isso já existem. No entanto, ainda precisamos 
de planejamento adequado e de metodologias que explorem o potencial 
para a aplicação dos recursos tecnológicos disponíveis em cada contexto. 
Novas formas de ensino e aprendizagem – fechando a lista, aparece geral-
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mente no item “justificativo” de projetos de EAD, a expectativa de que 
a EAD venha a ser utilizada como um caminho para chegarmos a novas 
formas  de  ensinar e aprender,  de acordo com paradigmas educacionais 
emergentes e propostas pedagógicas inovadoras.

Espera-se que professores bem preparados para trabalhar na modali-
dade a  distância  passem  a  atuar  de  forma  renovada  (e, quem  sabe,  
inovadora) também no ensino presencial. A EAD deve ser vista mais 
como uma estratégia de renovação educacional do que como uma prática 
formatada e predefinida.

A  adoção  de  novas  práticas  didático-pedagógicas  é  necessidade  
inescapável na EAD, na qual há pouco  espaço para a improvisação. o pro-
fessor precisa planejar melhor o que deve ocorrer nos ambientes virtuais, a 
forma como fará a mediação da aprendizagem, o modo como elaborará ou 
utilizará os materiais didáticos e que tipo de avaliação será empregada. Essa 
experiência pode ser aportada para sua prática como professor presencial, 
contribuindo para a melhoria do ensino em ambas as modalidades.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

As fontes de estudos empregadas para o desenvolvimento do tra-
balho de conclusão de curso foram constituídas de pesquisas bibliográfi-
cas, documental e de campo, dando ênfase à pesquisa quantitativa através 
de questionário de pesquisa. onde, foram analisados os dados referentes 
à educação à distância, bem como, a visão de estudantes e membros da 
população de forma global sobre a educação distância e através destes 
dados, desenvolver, um diagnóstico real baseado em dados oficiais dos 
órgãos envolvidos com a educação no Brasil de forma comparativa aos 
dados pesquisados em campo.
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Para levantar os dados para o trabalho de pesquisa, aplicamos um 
questionário com 117 pessoas de níveis de instrução e culturais distintos, 
no questionário abordamos 12 perguntas para pessoas que realizaram al-
gum tipo de curso a distância, das quais 4 eram de caráter qualitativo e 
o restante quantitativo, no questionário avaliamos também pessoas que 
nunca realizaram um curso nesta modalidade com 3 perguntas ao total, 
uma delas qualitativa e duas quantitativas. A questões avaliadas nos possi-
bilitou apreciar a visão da sociedade adepta a modalidade à distancia, bem 
como as vantagens e dificuldades encontradas no decorrer do processo de 
aprendizado EaD e ainda uma rápida análise dos que nunca realizaram 
um curso EaD, seguem abaixo as questões analisadas.

Na primeira questão foi abordada “Que visão você tem da Educa-
ção a Distância (EaD)?”.  Foram citados pelos entrevistados que a EAD é 
uma modalidade eficaz, porém necessita do interesse do aluno para que o 
aprendizado possa acontecer, os principais objetivos e  expectativas foram 
alcançados no que diz respeito aos conteúdo e em algumas situações foram 
citados as dificuldades no processo de aprendizado ocasionado pelo longo 
prazo para se ter o retorno de  respostas sobre possíveis dúvidas de cunho 
acadêmico-administrativo e sendo considerado como um dos principais 
benefícios não depender de espaço físico ou distância geográfica para re-
alização de um curso, treinamento ou capacitação. A EAD é considerada 
de forma geral um desafio a ser driblada em meio ao receio de realizar 
um curso a distância, porém o tempo e espaço físico ajudam a EAD ser 
considera similar ao ensino presencial por aqueles que já participaram do 
processo de ensino-aprendizagem fornecidos pela acessibilidade e flexi-
bilidade no tempo e espaço como propõe todo trabalho de pesquisa.

Na segunda questão perguntamos “Você já realizou algum curso/
treinamento/atividade na modalidade a distância?”. Esta questão foi 
aplicada de forma quantitativa, onde 99 (81,81%) pessoas afirmaram que 
SIM e 18 (18,19%) responderam que NÃo. Mesmo sem escolhermos um 
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publico alvo especifico na pesquisa, podemos comprovar o grande cresci-
mento da EAD, pois a grande maioria dos entrevistados já tinha realizado 
algum tipo de curso na modalidade a distância.

Na terceira questão analisamos: o índice de satisfação dos que re-
alizaram algum tipo de curso a distância “[...] você gostou do curso re-
alizado?”. De acordo com aqueles que gostaram da modalidade EAD, foi 
citado que o curso realizado atendeu as expectativas, e que em muitos casos 
apesar de considerarem satisfatório o processo de ensino-aprendizagem 
ainda a EAD carece de acompanhamento periódico presencial e retorno 
de dúvidas de forma rápida ou que ainda no inicio do curso os alunos se 
sentiram perdidos por se debaterem com algo inovador. Vale ressaltar, que 
existe uma confusão quanto ao termo de Educação a Distância, poucos sa-
bem que um curso para ser considerado de Educação a Distância ele deve 
ter o acompanhamento efetivo de um orientador educacional, o chamado 
tutor. E a maioria dos cursos viabilizados através da internet é considerada 
de auto-instrução, pois o aluno tem acesso ao conteúdo de determinado 
tema e o própria aluno é responsável pelo seu aprendizado, o que não car-
acteriza a Educação a Distância, a auto-instrução esta dentro de algum 
momento da EAD, porém por si só, não podemos considerá-la como tal.

Na quarta questão perguntamos o seguinte: “No curso em que você 
realizou, teve o suporte necessário da instituição, para tirar dúvidas so-
bre assuntos administrativos e de conteúdo abordado?”. Nesta questão 
63 (63,63%) pessoas responderam que SIM e 36 (36,37%) que não tiver-
am suporte efetivo a níveis administrativos e do conteúdo abordado. Da 
mesma forma que a educação presencial tem seus contratempos na EAD 
também podemos encontrá-las, a EaD no Brasil foi regulamentada em 
2007 e é bem verdade que esta modalidade ainda tem muito a crescer e 
melhorar, a principal dificuldade é que o Brasil não se caracteriza como 
um pais defensor da bandeira “Aprenda a fazer, fazendo”, termo adotado 
em países que defendem a auto-instrução. Porém mesmo sendo novo os 
termos a EAD esta conseguindo bons números em nível de crescimento 
de publico e qualidade como comprova os últimos ENADES.
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Na quinta questão formulamos a seguinte pergunta quantitativa: 
“Você acredita que a modalidade a distância pode ser um complemen-
to da modalidade  presencial?”. Dos entrevistados, 90 (90,90%) consid-
eram que SIM e 9 (9,10%)  que a EaD NÃo complementa a educação 
presencial. Porém a maioria cita que muitas vezes se sobrepõe em relação 
ao ensino presencial, tanto pela acessibilidade e flexibilidade de aulas e 
conteúdo. Na verdade as duas modalidades seguem lado a lado, de formas 
distintas como suas próprias designações citam, e unidas pela formação 
do individuo.

Na sexta questão analisamos de forma quantitativa: “Com base em 
sua experiência, você acredita na credibilidade EAD para um apren-
dizado eficaz?”. Dos 99 participantes da pesquisa, 90 (90,90%) respond-
eram que SIM e 9 (9,10%) que Não. De acordo com os diversos objetos 
de estudo, posso afirmar, que a EAD é um instrumento auto-seletivo, pois 
nela ficam apenas os aluno verdadeiramente interessados em aprender, as-
sim o nível de absorção de conhecimento fica evidente e eficaz.

Na sétima questão verificamos de forma quantitativa: “A EAD lhe 
deu condições de flexibilidade nos estudos?”. Dos 99 dos entrevistados, 
81 (81,81%) afirmaram que SIM e 18 (18,19%) que NÃo. Este ques-
tionamento foi proposto, pois alguns cursos na modalidade EAD são 
considerados sufocantes, ao invés de flexibilizarem o processo educacio-
nal “jogam” apostilas exageradamente grandes para o aluno estudar num 
pequeno espaço de tempo, inviabilizando o processo de aprendizado, a 
continuação deste questionamento terá continuidade em outra pergunta.

Na oitava pergunta analisamos de forma quantitativa: “Você indi-
caria um curso na modalidade de EAD para um amigo?”. Dos 99 dos 
entrevistados, 81 (81,81%) afirmaram que SIM e 18 (9,10%) que NÃo. 
As respostas destas questões refletem diretamente o grau da satisfação dos 
alunos EAD.
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 Na nona avaliamos de forma quantitativa: “Você esta satisfeito 
com a metodologia de ensino adotada pela sua  instituição educacional 
?”. Dos entrevistados, 90 (90,90%) afirmaram que SIM e 9 (9,10%) que 
NÃo. E perguntamos “Por quê?”. Das respostas favoráveis podemos veri-
ficar que a EAD é considerada pelos alunos uma forma similar ao processo 
de ensino abordado na educação presencial, assim atendendo as principais 
necessidades esperadas pelo estudante. Em algumas plataformas o conteú-
do disciplinar é abordado junto com atividades e devidamente avaliado, 
comentadas, sendo ainda abordada a acessibilidade do material a qualquer 
lugar e momento caracterizando assim efetivamente a EAD. Por outro 
lado alguns alunos citam que a sociedade precisa de um preparo inten-
sivo para integrar essa nova modalidade de ensino-aprendizado, onde é 
considero o suporte deficiente e o sentimento de solidão ao considerar o 
aluno como principal responsável de seu próprio aprendizado.

“A flexibilidade de acessar a qualquer momento o conteúdo de estu-
do e pela qualidade de material do curso, você se sente satisfeito com o 
processo de aprendizagem, levando em consideração os prazos de cada 
atividade?”. Foi o tema de décima pergunta. onde 99 (100%) dos entre-
vistados afirmaram que SIM. Esta questão consegue comprovar a satisfação 
do aluno EAD em meio ao processo educacional onde hoje as pessoas com 
pouco tempo também são favorecidas, tendo a possibilidade de realizarem 
um curso técnico, graduação, especialização, treinamento, dentre outros. 

A décima primeira questão foi abordado “O prazo para realização 
das atividades definidas no calendário de um curso EAD lhe sufocou 
em algum momento?”. Dos 99 dos entrevistados, 27 (27,27%) afirmaram 
que SIM e 72 (72,73%) que Não. Nesta questão podemos perceber que 
muitos se depararam com um dos maiores e reconhecimentos problemas 
encontrados na EAD, o sufocamento do aluno com uma gama de materi-
ais de uma única vez e com prazos a serem cumpridos, uma vez que os cur-
so EAD surgiram para flexibilizar o processo educacional, de forma não 
linear, para que possibilite o aluno estudar em qualquer local e a qualquer 
momento, e quando o aluno tem um material muito extenso para estudar, 



  93Educação a Distância, Batatais, v. 1, n. 1, p. 81-96, jan./jun. 2011

o acompanhamento do cronograma se orna inviável.

E terminamos os questionamentos aos que já realizaram um curso EAD 
com a seguinte pergunta “Você acredita no aprendizado na modalidade 
EAD?”. Dos entrevistados, 90 (90,90%) afirmaram que SIM e 9 (9,10%) que 
Não. A maior resposta da qualidade da EAD vem de seus próprios clientes, 
assim podemos fechar as avaliações da pesquisa com os que já realizaram al-
gum curso EAD com o conhecido ditado administrativo, “Cliente satisfeito 
sempre retorna” e para que tenhamos um crescimento efetivo da EaD, bem 
como sua qualidade temos que adotar outro ditado “o cliente tem sempre 
razão”, assim os gestores educacionais sempre poderão atender cada vez mais 
as expectativas dos alunos, se os alunos escutados forem.

outras perguntas foram realizadas com pessoas que nunca partici-
param um curso na modalidade de educação à distância, para assim levan-
tarmos possíveis causas de nunca terem sido adeptos a modalidade.

De forma qualitativa perguntamos “Porque você até então não par-
ticipou de um curso em EAD?”. Foram citados pelos participantes que 
nas oportunidades que surgiram de estudar via EAD preferiram escolher 
o ensino presencial, ou que ainda não encontraram o curso desejado na 
modalidade a distância. Sendo tema da primeira questão.

Na segunda questão perguntamos se o estudante “pretende partici-
par de algum?”. As 18 (100%) pessoas que nunca realizaram um curso 
EAD afirmaram que SIM, que pretendem participar de um curso na 
modalidade a distancia. Esta questão mostra que não existe efetivamente 
nenhum tipo de preconceito a modalidade e sim a EAD começa a ser re-
conhecida em sua importância e aceitada pelo estudante.

Na última questão avaliamos a crença da “[...] necessidade de um 
professor num mesmo espaço físico para que haja aprendizado dos alu-
nos?”. Todos os entrevistados mais uma vez por unanimidade citam que 
NÃo, que o aprendizado pode acontecer sem a presença de um professor, 
em embasa ainda mais  nossa tese, que a população começa a ver a EaD da 
mesma forma da educação presencial e reconhecer as vantagens da EaD, 
tais como sua flexibilidade.
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Das 117 pessoas entrevistadas, 18 (15,38%) nunca fizeram um curso 
em educação a distância, porém de acordo com os dados obtidos eles não 
têm nada contra a modalidade e pelo contrário do imaginado, eles pre-
tendem realizar curso em EaD, porém nunca fizeram por oportunidade 
seja de tempo ou de oferta. E das 99 (84,62%) pessoas que em algum mo-
mento já freqüentaram ambiente virtual de um curso online, em algum 
momento enfrentaram algum tipo de dificuldade em relação ao suporte a 
metodologia empregada para transmitir os conteúdos aos alunos, porém 
a facilidade de acessibilidade, e a flexibilização do tempo, ajudam a tornar 
essa modalidade crescente na demanda atual no Brasil e com o passar do 
tempo, ela deverá se aprimorar e atender as dificuldades encontradas pelos 
estudantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com nossa abordagem proposta em relação à EAD po-
demos confirmar que a educação a distância surgiu para ajudar aos car-
entes de tempo, a terem uma vida normal e com as mesmas disposições 
dos demais indivíduos, de oportunidade para se capacitarem, de apren-
der uma profissão, de se aperfeiçoarem, de se graduarem dentre outras, 
de terem oportunidade de crescimento intelectual, com uma formação de 
qualidade e não deixando a desejar em relação à educação presencial.

A cada ano o preconceito diminui e o reconhecimento aumenta 
com a contribuição dos órgãos governamentais ligados a educação e da 
sociedade como toda a EAD só tem a crescer, como vem demonstrando 
a cada ano, seja nas avaliações realizadas ou nos números de adeptos a 
modalidade, é bem verdade que ainda temos muito que melhorar, seja de 
âmbito de regulação do Mistério da Educação (MEC) e das Instituições 
de Ensino (IES).

E com o trabalho proposto podemos comprovar características que 
compõem o perfil do aluno de educação à distância, bem como: esforço, 
força de vontade e dedicação, pois à vontade e desejo de estudar surge 
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do próprio aluno, não existe ninguém para forçar o processo de apren-
dizagem. o aluno EAD, para ter bons rendimentos e de fato, aprender 
determinado assunto, deve criar rotinas em seus dia-a-dia, horários e ter 
bastante disciplina nos estudos, para se cumprir os prazos, pré-estipulados 
pela instituição de ensino. No processo de educação, o aluno disposto a 
encarar esta modalidade de educação e que tem como características pes-
soais como as acima citadas, terão rendimentos favoráveis. Ao contrario 
que muitos imaginam a EAD, pode ser considerada mais complexa de ad-
ministrar que o processo de educação presencial, por exigir mais dedica-
ção em troca da flexibilidade que é ofertada. 
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