EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO:
VANTAGENS E DIFICULDADES NA PERSPECTIVAS DE ALUNOS

Autor: JOSE LUIZ LACERDA FERREIRA
Banca examinadora: Profª Drª Lúcia Regina Goulart Vilarinho (presidente e
orientadora); Profª Drª Lina Cardoso Nunes ; Prof. Dr. Claudio Starec (SENAC-Rio)
Data da defesa: 15/12/2010

RESUMO
A inserção de disciplinas online em cursos de graduação, sem ultrapassar 20% de sua
carga horária total, é possibilidade recente permitida pelo Ministério da Educação
(MEC) às instituições de ensino superior credenciadas para desenvolver a modalidade
da educação a distância (EAD). Sendo proposta inovadora torna-se relevante ouvir o
que os alunos, sujeitos da experiência, têm a dizer sobre a mesma, especialmente por se
ter verificado na revisão inicial da literatura a inexistência de pesquisa dirigida à escuta
desse ator. Nesta direção foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa junto a 46
alunos de dois cursos de licenciatura, matriculados em universidade particular,
localizada na cidade do Rio de Janeiro. As questões norteadoras do estudo foram: (a)
que diferenças os alunos apontam entre o estudo presencial e o online? (b) que
dificuldades encontram no ensino online? (c) que vantagens vêem nesta modalidade de
ensino? (d) como esses sujeitos se posicionam sobre esta oferta? Tais questões foram
desdobradas em diversas perguntas que, depois de validadas, passaram a integrar um
questionário aplicado presencialmente aos estudantes. Os dados coletados foram
analisados com apoio de orientações da técnica de Análise de Conteúdo, o que
demandou a organização do corpus do estudo e a análise-interpretação das respostas:
recorrentes, singulares e implícitas. Para a realização desta análise organizou-se uma
abordagem teórica composta três eixos, a saber: (a) definições de EAD e a inserção
desta modalidade no ensino superior; (b) tecnologias digitais na EAD; (c) docência
online. Os resultados evidenciaram que: (a) os alunos não conseguem estabelecer
diferenças entre o ensino presencial e o online; para eles a diferença se restringe ao
aspecto da flexibilidade espaço-temporal; (b) as dificuldades encontradas no estudo
online se concentram na falta do professor presencial (para tirar dúvidas na mesma hora

em que ela surge, para dar segurança e incentivar a estudar); (c) os alunos não foram
capazes de apresentar vantagens para o estudo online, registrando apenas e novamente a
questão da flexibilidade; e (d) todos, à exceção de um, preferem o ensino presencial e o
principal motivo destacado foi a precária relação professor-aluno. A pesquisa revelou a
existência de três grupos entre os sujeitos: o primeiro, expressou uma visão ingênua
quanto à oferta das disciplinas online, relacionando-a exclusivamente à necessidade de
domínio tecnológico para o enfrentamento dos novos desafios da educação; o segundo,
evidenciou uma visão mais crítica em relação à oferta da EAD, vinculando-a a questões
econômicas; e o terceiro, foi incapaz de se posicionar sobre os motivos da oferta em
tela.
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