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RESUMO 

O presente trabalho busca comparar as percepções dos estudantes de graduação de 

instituições de ensino superior no Brasil, dos modelos presencial, EAD e híbrido 

(presencial e online). O objetivo deste estudo é identificar dentre os estudantes de 

graduação que já obtiveram as duas experiências - educação online e presencial - as 

vantagens e desvantagens percebidas entre essas modalidades. O método utilizado foi 

exploratório-explicativo. Os resultados esperados apontavam que a simplificação 

estrutural poderia representar oportunidade de racionalização orçamentária, sem 

negligenciar o desempenho acadêmico. Os resultados obtidos corroboram com tal 

suposição, agregando razões para tal com percepções atuais sobre as modalidades de 

ensino. 

Palavras–Chave: Modalidades. EAD. Híbrido. Presencial.  

 

  



ABSTRACT 

This paper seeks to compare the perceptions of undergraduate students from higher 

education institutions in Brazil, using the face-to-face, distance and hybrid models 

(face-to-face and online). The aim of this study is to identify undergraduate students 

who have already had two experiences - online and face-to-face education - as 

perceived advantages and disadvantages among these modalities. The method used was 

exploratory-explanatory. The expected results indicated that structural simplification 

could represent an opportunity for budgetary rationalization, without neglecting 

academic performance. The results obtained corroborate this assumption, adding 

reasons for this with current perceptions about the teaching modalities. 

 

Keywords: Models. Face-to-face. Hybrid. Online. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O processo da educação através do ensino superior, no Brasil, foi realizado 

majoritariamente até então por meio da modalidade presencial. Algumas das primeiras 

instituições que antecederam a criação formal das Instituições de Ensino Superior (IES) 

do Brasil foram as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador, a de Anatomia e 

Cirurgia, no Rio de Janeiro e a Academia da Guarda Marinha, também no Rio, além da 

Academia Real Militar (SOUZA, 1996). A criação de universidades, e não mais apenas 

escolas superiores isoladas, só se efetivou no século XX no Brasil. (BARRETO; 

FILGUEIRAS, 2007). Ocorre que com a difusão da tecnologia, a modalidade de ensino 

até então dominantemente presencial passou a ter alternativas por meio da educação 

semipresencial e não presencial. Provavelmente, as primeiras experiências em educação 

à distância no Brasil tenham ficado sem registro, visto que os primeiros dados 

conhecidos são do século XX, como o registro de um anúncio feito em 1904, na 

primeira edição da seção de classificados do Jornal do Brasil, que oferecia 

profissionalização por correspondência para datilógrafo (ALVES, 2011). 

Ao final do século XX já eram largamente utilizados o correio, o telefone, o 

gravador, o fax, o rádio, a televisão, o vídeo, o cd-room, o dvd e a internet, permitindo 

isoladamente ou associados, “empacotar” pedagogicamente e “despachar” os 

conhecimentos (LONGO, 1999, p.197). Em 1979, a Universidade de Brasília se tornou 

a pioneira no uso da educação à distância no ensino superior no Brasil, criando cursos 

veiculados por jornais e revistas, que em 1989 foi transformado no Centro de Educação 

Aberta, Continuada, a Distância (CEAD) (ALVES, 2011) 

Com a massificação da internet, o ensino online no Brasil gradualmente foi 

adotando esse novo recurso, além das outras formas de ensino à distância utilizadas ao 

longo do século XX. Diante disso, as instituições de ensino superior descobriram uma 

nova demanda por ensino e, com a reforma educacional em 1996, foi instaurada a Lei nº 

9.394/96, que passou a garantir oficialmente a educação à distância no Brasil. 

Consequentemente, a modalidade se tornou válida para todos os níveis de ensino. 
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Diante de todas as transformações educacionais experimentadas no Brasil ao 

longo do período de utilização da modalidade de ensino à distância, o século XXI está 

sendo marcado por uma expansão do ensino online paralelamente ao ensino presencial. 

Portanto, as percepções de uma nova geração de graduandos sobre as diversas 

modalidades presenciais e à distância, com enfoque no ensino online, têm se alterado de 

uma forma cada vez mais evidente, sendo o objetivo da pesquisa identificar dentre os 

estudantes de graduação que já obtiveram as duas experiências - educação online e 

presencial - as vantagens e desvantagens percebidas entre essas modalidades. 

As conclusões evidenciam que é possível utilizar a modalidade híbrida para 

auxiliar os alunos a adquirir competências necessárias no contexto atual, e que a parcela 

presencial é de grande importância para garantir a interação necessária para o 

aprendizado e cumprimento do papel da universidade. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Sob o prisma do estudante é natural supor que, tendo em vista suas diferenças 

operacionais, cada método de ensino ofereça aos seus alunos um conjunto de vantagens 

e concomitantemente, de desafios/ limitações inerentes. 

A esse respeito, o presente estudo almeja responder à seguinte questão-central de 

pesquisa: quais são as vantagens e desvantagens que os estudantes de graduação 

percebem no ensino online e no presencial, já tendo tido experiências em ambos?  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

Identificar, dentre os estudantes de graduação que já obtiveram educação online 

e presencial, as vantagens e desvantagens percebidas entre as modalidades existentes, 

através da avaliação das percepções de valor de presencialidade, de competências 

desenvolvidas (em cada modelo) e das dificuldades de logística enfrentadas. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Verificar como os estudantes percebem o valor da presencialidade no âmbito do 

ensino;  

▪ Verificar as principais dificuldades enfrentadas por cada um dos estudantes nas 

diferentes modalidades;  

▪ Apurar as principais competências desenvolvidas pelos estudantes em cada uma 

das modalidades – online, híbrida e presencial;  

▪ Verificar se a dificuldade logística para se chegar no curso presencial é um fator 

determinante na escolha entre as diferentes modalidades.  

 

1.4. QUESTÕES DE ESTUDO 

▪ Como os estudantes percebem o valor da presencialidade no âmbito do ensino? 

▪ Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes nas diferentes 

modalidades? 

▪ Quais são as principais competências desenvolvidas pelos estudantes em cada 

uma das modalidades – online, híbrida e presencial? 

▪ A dificuldade logística para se chegar no curso presencial é um fator 

determinante na escolha entre as diferentes modalidades? 

1.5. RELEVÂNCIA DE ESTUDO 

Há uma gama de ferramentas, maquinários e espaços diversos destinados à 

realização de aulas presenciais. Estes elementos fazem parte do orçamento e 

planejamento de quaisquer IES espalhadas pelo Brasil. Uma simplificação estrutural, 

através da utilização do que há de melhor nos modelos atuais poderia representar 

oportunidade de racionalização orçamentária, sem negligenciar o desempenho 

acadêmico. 

Além disso, o estudo busca compreender quais são os ganhos individuais, sejam 

de professores, coordenadores, alunos, equipes como um todo que trabalham 

presencialmente para as IES. 

Finalmente, o estudo busca analisar como as modalidades presenciais, online e 

híbridas (com misturas entre as duas modalidades já citadas) influenciam na proposta 



16 
 

 

pedagógica dos cursos, garantindo o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão 

das IES brasileiras. 

 

1.6. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO  

Este estudo abrange estudantes matriculados em cursos de graduações em 

instituições de ensino superior (IES) de todo o território nacional brasileiro. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CARACTERÍSTICAS, PARTICULARIDADES E DESAFIOS DA EAD  

Lopes et al (2007), abordando as muitas possibilidades da educação à distância, 

conclui que tudo culmina em um processo contínuo de participação na história. 

As possibilidades que a EAD pode propiciar são: a flexibilização de espaço e 

de tempo; o acesso a um grande número de informações; a possibilidade de 

comunicação em tempo real; a troca de experiências entre pessoas que vivem 

em espaços físicos diferenciados e distantes; a chance de uma inclusão 

educacional, social e digital; a construção do conhecimento de maneira 

partilhada; e, o protagonismo dos participantes do processo na história. 

(LOPES et al., 2007, p.18) 

 

Hermida e Bonfim (2006, p. 167) apontam que, o processo educacional em 

questão, a EAD, “demanda uma responsabilidade maior do aluno, pois este deve 

redobrar seus esforços para alcançar um nível significativo de aprendizagem”. 

(HERMIDA; BONFIM, 2006) 

Com todo o avanço tecnológico que a humanidade tem vivenciado, levando em 

consideração o aumento do acesso dos alunos à Internet, Moran (2005) diz que: 

Poderemos flexibilizar bem mais o curriculum, combinando momentos de 

encontro numa sala de aula, com outros de aprendizagem individual e grupal” 

e depreende que “aprender a ensinar e a aprender integrando ambientes 

presenciais e virtuais é um dos grandes desafios que estamos enfrentando 

atualmente na educação no mundo inteiro.” (MORAN, 2005, p. 5) 

 

Ademais, o autor destaca que os bons profissionais são escassos, principalmente 

nas questões pedagógicas, em como ajudar os alunos a aprender: “muitos educadores 
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não têm a prática e a flexibilidade para trabalhar com novas metodologias, com muitos 

alunos simultaneamente, com tecnologias integradas. Os investimentos, principalmente 

os iniciais, são imensos. Mas é o caminho” (MORAN, 2005, p.10). A Educação a 

Distância é considerada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação 

(ForGRAD) como um importante meio de satisfazer as amplas e diversificadas 

necessidades de formação e de qualificação profissional que a sociedade contemporânea 

impõe, assim como um importante instrumento para a democratização do acesso à 

educação em nível técnico e superior. (LÜCK, 2008, p.3) 

Segundo Lück (2008, p.4), o EAD pode permitir, ainda, o trabalho coletivo e a 

transdisciplinaridade, o desenvolvimento de práticas educativas compartilhadas por 

diferentes atores, o estímulo do espírito de colaboração e da criatividade, além de 

favorecer condições de construção de conhecimento, com base na investigação e na 

solução de problemas: “Certamente, a EAD não é a redentora dos graves problemas 

educacionais existentes em nosso país, mas poderá contribuir significativamente para as 

mudanças necessárias”.  

Para Moran (2008, p.4/5), com o equilíbrio entre as modalidades presenciais e 

online podem-se “obter grandes resultados a um custo menor de deslocamento, perda de 

tempo, e de maior flexibilidade de gerenciamento da aprendizagem” e que, por outro 

lado, “educar em ambientes virtuais exige mais dedicação do professor, mais tempo de 

preparação” (ao referir-se à primeira fase do desenvolvimento da banda larga) “e 

principalmente de acompanhamento”. Entretanto, o autor destaca as possibilidades de 

ganhos para os alunos: “para os alunos há um ganho grande de personalização da 

aprendizagem, de adaptação ao seu ritmo de vida, principalmente na fase adulta”. 

(MORAN, 2008) 

A quadro abaixo apresenta as possibilidades, particularidades e desafios da 

EAD, construída de forma sumarizada, baseada na literatura estudada. 

Quadro 1 – Possibilidades, Particularidades e Desafios da EAD 

Possibilidades Particularidades Desafios 

- Flexibilização do espaço, 

tempo e gerenciamento das 

- Utilização de metodologias de 

ensino distintas de cada 

- Organização, dedicação dos 

alunos. 
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atividades 

- Acesso a um grande número de 

informações. 

- Comunicação em tempo real 

(online) 

- Troca de experiências de 

indivíduos de indivíduos que 

vivem em espaços físicos 

diferenciados e distantes. 

- Chance de inclusão 

educacional, social e digital 

- Construção do conhecimento 

de maneira partilhada 

- Protagonismo dos participantes 

do processo da história 

- Grande ganho de 

personalização da aprendizagem, 

de adaptação ao ritmo de vida, 

principalmente na fase adulta 

- Maior flexibilização do 

curriculum, combinando 

momentos de encontro numa 

sala de aula, com outros de 

aprendizagem individual e 

grupal 

- Democratização do acesso à 

educação em nível técnico e 

superior. 

educador 

- Necessidade de integração de 

todos os participantes das aulas, 

com os devidos instrumentos 

- Mais dedicação do professor, 

mais tempo de preparação e 

principalmente de 

acompanhamento 

- Necessidade de aprender a 

ensinar e a aprender integrando 

ambientes presenciais e virtuais 

- Escassez dos bons 

profissionais, principalmente nas 

questões pedagógicas, em como 

ajudar os alunos a aprender. 

- Muitos educadores não têm a 

prática e a flexibilidade para 

trabalhar com novas 

metodologias, com muitos 

alunos simultaneamente, com 

tecnologias integradas. 

- Os investimentos, 

principalmente os iniciais, são 

imensos. 

- Contribuir significativamente 

para as mudanças necessárias 

dos problemas da educação no 

Brasil 

Fonte: autor. 
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2.2 A EDUCAÇÃO CENTRADA NO ESTUDANTE 

Moran (2005, p.9) adverte que não se pode esperar uma grande revolução 

automaticamente, “depende muito do professor, do grupo, da sua maturidade, sua 

motivação, do tempo disponível, da facilidade de acesso”. O autor aborda a necessidade 

de entendimento do contexto das disciplinas:  

Em determinadas áreas do conhecimento, como em exatas ou biológicas, 

onde os projetos dependam de experimentação física, laboratorial, haverá 

maior necessidade de contato, de trocar mais informações estando juntos do 

que em outras áreas, como as de humanas, onde a flexibilidade espaço-

temporal será maior. (MORAN 2005, p.9) 

 

Lück (2008, p.8), abordando necessidades de mudanças pedagógicas nesse novo 

contexto, diz que “É inerente ao processo de EAD a introdução de práticas pedagógicas 

múltiplas e variadas para atender aos mais diferentes perfis de estudantes, possibilitando 

um redimensionamento do tempo e do espaço no processo de aprender e ensinar”. Sobre 

o mesmo tema, a introdução de práticas pedagógicas, Lencastre (2017) levanta uma 

série de questionamentos de desenho de um curso híbrido:  

Quando se pretende desenhar um curso híbrido a concepção do processo é o 

primeiro problema, pois há que ter respostas a questões como: quem é o meu 

público? Que competências tem? A componente on-line está adequada às 

necessidades dos estudantes? O conteúdo deve ser mais ou menos complexo? 

Mais ou menos interativo? Maior flexibilidade ou mais orientação tutorial? 

Como vou motivar? Como vou escolher as tecnologias mais adequadas? 

Quantos estudantes por turma? Como devo formar os grupos de trabalho? O 

enquadramento jurídico também não pode ser negligenciado, nomeadamente 

a necessidade de reserva de alguns conteúdos pelos direitos de autor e a 

legislação sobre os trabalhos dos estudantes. (LENCASTRE, 2017, p.213) 

 

Moran (2005, p.4/5) reafirma o papel dos estudantes nesse processo pedagógico 

dos cursos (sejam eles híbridos ou não): “O importante é que os grupos participem, se 

envolvam, discutam, saiam do isolamento” e adiciona que o professor tem “um papel de 

animação e coordenação muito mais flexível e constante, que exige muita atenção, 

sensibilidade, intuição (radar ligado) e domínio tecnológico”. 

Moran (2008), em uma outra obra, faz uma análise de educação centrada no 

estudante, através do desenvolvimento da banda larga: 

Alguns alunos se comunicam bem no virtual, outros não. Alguns são rápidos 

na escrita e no raciocínio, outros não. Alguns tentam monopolizar as falas 

(como no presencial) outros ficam só como observadores. Por isso é 
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importante modificar os coordenadores, incentivar os mais passivos e 

organizar a seqüência das discussões. Hoje a possibilidade que temos de troca 

no presencial é muito maior que no virtual (embora não aproveitemos, em 

geral, o seu potencial). Com o avanço da banda larga, ao ver-nos e ouvir-nos 

facilmente, recriaremos condições de presencialidade de forma mais próxima 

e sentiremos mais o contato com os outros, que estão em diversos lugares. 

(MORAN, 2008, p.4) 

 

Para o autor, deve-se averiguar as necessidades postas no currículo dos alunos: 

“Poderemos oferecer cursos predominantemente presenciais e outros 

predominantemente virtuais. Isso dependerá da área de conhecimento, das necessidades 

concretas do currículo ou para aproveitar melhor especialistas de outras instituições, que 

seria difícil contratar”. (MORAN, 2008, p.7). Lencastre (2017) leva em consideração o 

estilo de aprendizagem dos estudantes:  

Criar tarefas com cenários para uma “aprendizagem baseada em problemas” 

para estudantes com um estilo de aprendizagem ativo. Para públicos mais 

reflexivos, que gostam de aprender meditando sobre os assuntos, a estratégia 

é apresentar poucas tarefas. Para estudantes que são muito intuitivos, que 

gostam de desafios, ter o cuidado de não repetir tarefas semelhantes. Vídeo, 

imagens e gráficos são o ideal para estudantes mais visuais, enquanto o áudio 

e o texto podem ajudar aqueles com um estilo de aprendizagem mais verbal. 

(LENCASTRE, 2017, p.213/214) 

 

Moran (2008) aborda o fator emocional no processo de ensino em meio à 

introdução dessas tecnologias, como parte da maturidade requerida a alunos e 

professores: 

Mesmo com tecnologias de ponta, ainda temos grandes dificuldades no 

gerenciamento emocional, tanto no pessoal como no organizacional, o que 

dificulta o aprendizado rápido. Um dos grandes desafios hoje é desenvolver 

um ambiente afetivo nos cursos online. As mudanças na educação dependem, 

mais do que das novas tecnologias, de termos educadores, gestores e alunos 

maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, 

abertas, que saibam motivar e dialogar. Pessoas com as quais valha a pena 

entrar em contato, porque dele saímos enriquecidos. São poucos os 

educadores que integram teoria e prática e que aproximam o pensar do viver. 

(MORAN, 2008, p.11) 

 

Quadro 2 – Características de cada ator no processo de educação focado no estudante 

Professor Aluno com dificuldade de 

interação 

Aluno com facilidade de 

interação 

- Deve ter maturidade, 

motivação, tempo disponível, 

- Deve ter maturidade, 

motivação, tempo disponível, 

- Deve ter maturidade, 

motivação, tempo disponível, 
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facilidade de acesso a 

plataformas digitais. 

- Precisa modificar 

coordenadores, incentivar os 

estudantes mais passivos, 

organizar a sequência das 

discussões das aulas. 

- Precisa ser capaz de 

desenvolver cursos totalmente 

presenciais, não presenciais ou 

híbridos para os estudantes. Isso 

dependerá da área de 

conhecimento, das necessidades 

concretas do currículo ou para 

aproveitar melhor a parceria 

com especialistas de outras 

instituições. 

- Também está conectando-se 

mais em casa e na sala de aula e 

tem mais recursos tecnológicos 

para exibição de materiais de 

apoio para motivar os alunos e 

ilustrar as suas ideias a eles. 

- Necessidade de envolver os 

alunos em processos 

participativos, afetivos, que 

inspirem confiança nos 

estudantes 

- Deve introduzir práticas 

pedagógicas múltiplas e 

variadas para atender aos mais 

diferentes perfis de estudantes. 

 

facilidade de acesso a 

plataformas digitais. 

- Não se comunica bem, é lento 

na escrita, é mais observador. 

- Sua casa e escritório são 

lugares importantes para sua 

aprendizagem. 

-  Tem a necessidade de mistura 

de aulas ao vivo, atividades 

online e texto impresso. 

facilidade de acesso a 

plataformas digitais. 

- Se comunica bem, é rápido na 

escrita, pode monopolizar falas, 

assim como no presencial. 

- Sua casa e escritório são 

lugares importantes para sua 

aprendizagem. 

Fonte: autor 
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2. 3 CRÍTICAS A PONTOS-CHAVE 

2. 3. 1 DEMANDA  

Hermida e Bonfim (2006, p.167) discutem a ideia de que “a sociedade demanda 

cada vez mais novas habilidades e conhecimentos por parte da força produtiva, assim 

como novos “produtos” do sistema (novas profissões, interdisciplinaridade, etc.). 

Somente a educação presencial não dá mais conta dessa demanda.” 

 

2.3.2 DEMOCRATIZAÇÃO 

Lopes et al. (2007, p.11) levanta a questão da desigualdade de possibilidades 

para democratização do ensino, como fator limitante: 

“Do mesmo jeito que na sociedade a integração das tecnologias acontece de 

maneira desigual, na educação também existe desigualdade de possibilidades, 

pois nem todos têm acesso aos recursos tecnológicos que poderiam 

democratizar a informação e a educação. (LOPES et al, 2007, p.11)  

 

Pattoi (2013) levanta uma série de reflexões que demandam atenção ao tratar das 

possibilidades de democratização. Várias delas, num contexto de estudo histórico-

político: 

Nos debates e nas publicações oficiais, os argumentos dos que defendem a 

universidade virtual não raro ficam no plano do senso comum ou, na melhor 

das hipóteses, da racionalidade instrumental. Como regra, nenhuma reflexão 

sobre história, sociedade e relações de poder; sobre a ciência e a técnica 

como ideologia; sobre a política educacional numa sociedade de classes; 

sobre a cultura e os meios de comunicação de massa nas sociedades 

administradas; sobre o conceito de formação educacional; sobre a relação 

professor-aluno – temas que não podem ser desconsiderados pelo Estado 

quando se trata de pensar a democratização do ensino e as possibilidades e os 

limites de sua realização. (PATTOI, 2013, p.6) 

 

2.3.3 INTERATIVIDADE 

Segundo Lück (2008) “a ausência de contato físico nos processos de ensinar e de 

aprender que utilizam da EAD é apontada por vários críticos como um problema” e 

rebate alguns argumentos de autores que são críticos à EAD: 

Argumentam que a presença do professor e do aluno em sala de aula é uma 

condição necessária para que o processo ensino-aprendizagem se realize com 

efetividade. Acrescentam que o professor teria seu papel diminuído no 
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processo, levando a sua desvalorização e à desumanização da Educação, visto 

que a máquina o substituiria em muitas de suas funções. Além disso, críticos 

à EAD são enfáticos em sublinhar que esta modalidade leva à precarização 

do trabalho do professor e da educação, e que a ela subjazem interesses 

econômicos, por ser uma educação de baixo custo. Esses argumentos nos 

permitem sentir sinais claros de resistência, preconceito e desconhecimento 

sobre a matéria. Mesmo com uma produção científica ainda pequena até o 

momento, já é possível comprovar que, ao contrário, a EAD potencializa e 

amplia as possibilidades de interação, qualifica o papel do professor e a sua 

implementação e manutenção apresenta custo alto, quando se pretende 

oferecer uma proposta de formação de qualidade, incluindo os profissionais 

necessários das diferentes áreas e as tecnologias disponíveis. (LÜCK, 2008, 

p. 261) 

 

Com respeito à flexibilização do ensino, por meio do EAD, Lück (2008) aponta 

os diferentes enfoques que devem ser levados em conta nesse novo mundo de 

possibilidades: 

Na modalidade presencial, o material didático funciona num esquema de 

transmissão monofônica, e a interatividade só acontece quando surgem 

dúvidas, reforçando o enfoque professor-aluno. Na EAD, ele deve possibilitar 

outras relações, do tipo aluno-aluno e aluno-mundo, que fazem das trocas 

entre os educandos um aprendizado muito mais rico e amplo, e que permitem 

conhecer não só o ponto de vista do professor, mas também enfoques 

oriundos das experiências de seus companheiros de curso. (LÜCK, 2008, 

p.263) 

 

Edapeci; Sasaki e Pacheco (2017, p.209) abordam a dificuldade de delimitar os 

limites e as possibilidades de interação: 

Assim sendo, a forma como a interação ocorre na EaD é um dos 

determinantes para a configuração da aprendizagem oferecida. Este aspecto 

suscita discussões, pois os limites e possibilidades de interação nessa 

modalidade ainda não são bem conhecidos, relativamente ao potencial 

pedagógico que podem proporcionar”. (EDAPECI; SASAKI; PACHECO, 

2017).  

 

Frei Betto (2003), em uma palestra, disse que a contextualização é uma 

obrigação atingir o fim da interação: 

A educação tem de ser interativa. Interatividade é uma palavra forte, porque 

tem a carga da ação, do agir. Interatividade não se dá só na relação entre 

educador e educando; dá-se, também, na relação deles com a comunidade em 

que estão inseridos, com o corpo de funcionários existente na instituição, 

com as famílias dos educandos, ou seja, a educação se dá dentro de um 

contexto¹1. (SAWAIA, 2003, p.107) 

 
1 Adaptação da palestra do Frei Betto no Encontro Regional de Educadores, realizado em São Paulo, em 

25 de novembro de 2002. 
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Segundo Lopes & Salvago (2007), é preciso de mais do que as novas tecnologias 

para garantir interatividade, confirmando a visão contextual abordada por Frei Betto. 

Acreditamos que não basta dispor das novas tecnologias para garantir a 

interatividade e sim de disposição em engajar-se nas atividades propostas, 

espírito aberto às discussões e envolvimento no curso como um todo. Além 

do comprometimento, os participantes de um curso a distância precisam 

querer partilhar suas experiências com o objetivo de enriquecer as trocas e de 

buscar novas formas de produzir conhecimento. (LOPES et al., 2007, p.15) 

 

2.3.4 MODELO HÍBRIDO (ONLINE + PRESENCIAL) 

Com relação ao aprendizado híbrido (o qual também é chamado pelo autor de 

bimodal), Moran (2005) diz que alunos jovens tem um certo nível de sensibilidade ao 

modelo híbrido/bimodal: 

Alunos jovens, em fase de formação, como em um curso de graduação, são 

sensíveis a estratégias que combinem presença física e virtual, atividades 

individuais e grupais, desenvolvimento de projetos, atividades, práticas, 

produções. Se possível o curso ideal é o bimodal, o mix de presencial e 

virtual, que é o caminho de muitos cursos nos próximos anos. (MORAN, 

2005, p.5) 

 

Lencastre (2017, p.214), discorrendo sobre outros tipos de alunos, além dos mais 

jovens abordados por Moran, diz que as características pessoais desses  

que são trabalhadores-estudantes e que estão empregados são, muitas vezes, 

bastante diferentes das dos estudantes matriculados num curso a tempo 

integral: tendem a ser mais velhos do que os seus colegas e aportam um 

conjunto diferente de necessidades, estratégias e motivações para o processo 

de aprendizagem (LENCASTRE, 2017, p.214). 

 

Segundo Moran (2008, p.5/6), não entrando no mérito de questões de idade, se 

houver um predomínio de atividades a distância individuais, convém marcar atividades 

grupais com certa frequência para manter os vínculos, a motivação, o sentimento de 

grupo. Mesmo nas atividades virtuais são importantes as formas de comunicação como 

listas, fóruns e chats, onde eles possam se expressar, participar, se tornar visíveis para 

os demais.” 
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2.3.5 EMANCIPAÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA 

Pattoi (2013) explica o que a educação emancipatória não é:  

Educação para a emancipação não é planejamento técnico que perde de vista 

os fins e faz dos meios fins em si mesmos; não é ordenamento cuidadoso e 

formalizado de passos previamente definidos em guias curriculares, 

procedimento que bloqueia o pensamento autônomo; não é imposição de uma 

visão de mundo constituída de conhecimento morto para ser memorizado; 

não é avaliação do êxito da aprendizagem pela repetição pelo aluno do que o 

professor ou o livro disseram, palavra por palavra; não é oferta de 

conhecimentos técnicos para uma futura inserção no mercado de trabalho; 

não é imposição de valores, muito menos educação moral e cívica; não é 

produção de conformismo; não é educar para o individualismo ou para a 

massificação; não é educar para a competição e para a frieza; não é controlar 

o aprendiz tendo em vista adaptá-lo ao existente. Na sociedade administrada, 

a educação não pode reduzir-se à mera produção de well adjusted people” 

(PATTOI, 2013, p.9) 

 

Edapeci, Sasaki e Pacheco (2017) confirmam o pensamento trazido por Pattoi de 

que uma parcela significativa da literatura que aborda a autonomia na educação a 

distância padece de um reducionismo latente, ao encará-la como um modus operandi, 

um comportamento a ser incorporado por quem tenciona o “sucesso” na modalidade 

acadêmica, desprezando a autonomia enquanto um exercício de reflexividade do sujeito. 

(EDAPECI; SASAKI; PACHECO, 2017, p. 207) 

Os autores abordam, sobretudo o aspecto da conscientização sistemática:  

Em linhas gerais, o movimento de transformação da educação a distância 

passa pelo processo de consciência e ação dos atores envolvidos 

relativamente às estruturas que permeiam muitos dos cursos oferecidos, nos 

quais a formação está limitada à técnica e voltadas ao atendimento das 

demandas laborais.” (EDAPECI; SASAKI; PACHECO, 2017, p.209) 

 

Segundo Ribeiro e Carvalho (2012), o centro da EAD é na formação da 

autonomia acadêmica:  

A EAD é vista atualmente como um mecanismo capaz de contribuir no 

processo de formação inicial e continuada dos estudantes, proporcionando-

lhes a capacidade de formação da autonomia acadêmica, uma vez que a 

autoaprendizagem é dos fatores essenciais de sua realização. É um processo 

centrado no aprendiz, cujas experiências são aproveitadas como “âncora” na 

aprendizagem, definindo-lhe com um perfil de gestor de seu processo de 

aprendizagem, capaz de dirigir, avaliar e regular a própria aprendizagem. 

(RIBEIRO; CARVALHO, 2012, p.4/5) 
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Abordando a construção da aprendizagem autônoma em EaD, os autores 

também abordam a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior que aconteceu em 

Paris em julho de 2009: 

A mais recente Conferência Mundial sobre o Ensino Superior ocorreu em 

Paris em julho de 2009, na qual foram discutidos, entre outros apontamentos, 

o acesso, a igualdade e a qualidade, reportando-se à EAD, como um dos 

mecanismos da governança acadêmica atual. Nesse sentido, o documento 

resultante dessa Conferência, suscita algumas reflexões tais como: a 

sociedade do conhecimento precisa de diversidade nos sistemas de educação 

superior, como uma gama de instituições que tenha uma variedade de ordens 

e abranja tipos diferentes de alunos; as abordagens EAD e Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) apresentam oportunidades para ampliar o 

acesso de uma educação de qualidade; a aplicação de TIC para ensinar e 

aprender tem um imenso potencial para aumentar o acesso, a qualidade e o 

sucesso. Frente a isso, a discussão gira em torno da autonomia do processo de 

aprendizagem, de autodeterminação, autodisciplina e autoavaliação. 

(RIBEIRO; CARVALHO, 2012, p.5) 

 

Ademais, segundo os autores, o aluno capaz de obter sucesso no ensino a 

distância precisa ter um perfil bem definido:  

Ter autonomia acadêmica, ser disciplinado, ser organizado com as tarefas, ter 

a consciência de que é preciso cumprir prazos, ter domínio do manuseio do 

computador, saber utilizar as tecnologias da informação e da comunicação, 

ter o hábito de leitura e a capacidade de interpretação; ter senso de 

pesquisador, utilizar a dúvida e o erro para construir a aprendizagem e ter 

iniciativa para a construção solitária e coletiva do conhecimento. (RIBEIRO; 

CARVALHO, 2012, p.8) 

 

2.3.6 ENFOQUE TECNOCÊNTRICO 

Pattoi (2013) diz que: 

Os jovens atuais são, como regra, cada vez mais hostis a qualquer projeto 

educativo que não tenha a instrumentalidade como centro. A questão, 

portanto, não é simplesmente a ausência de formação, mas a hostilidade a ela. 

A educação que mimetiza esses meios e fins vem para reforçar a competição, 

o individualismo, a indiferença pelo outro, o isolamento, o empobrecimento 

da experiência, ingredientes da prontidão para a violência. (PATTOI, 2013, 

p.10).  

 

E Lück (2008) complementa essa mesma ideia trazida por Pattoi dizendo que  

o currículo (entendido como princípios e conceitos que regem as ações e os 

processos educativos) deve orientar o uso da tecnologia e não a tecnologia 

orientar o currículo. O enfoque tecnocêntrico, muito em voga, mascara o real 

propósito educativo que subjaz ao currículo de muitos cursos que se dizem de 

EAD.” (LÜCK, 2008, p.6) 
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2.3.7 PROJETO DE EDUCAÇÃO 

Lück (2008) tenta elucidar, por meio do seu estudo que as críticas que se 

produzem e as preocupações que se manifestam em relação à EAD são extremamente 

pertinentes, mas não se aplicam unicamente a ela: “São preocupações que afetam à 

Educação como um todo, ao projeto educacional regional e nacional, à proposta 

pedagógica local. Portanto, o problema não está na modalidade, mas no projeto de 

Educação, explícito ou implícito; está, enfim, no projeto de Educação o qual se está a 

serviço”, o autor diz: 

Podemos afirmar que política de estímulo à implantação de programas de 

EAD, como a portaria do MEC que permite a adoção em até 20% de EAD no 

ensino presencial, ou como os editais nacionais lançados pela Secretaria de 

Educação a Distância (SEED) do MEC, chamando as IES públicas a 

apresentarem propostas de EAD, está se realizando por meio de políticas 

desarticuladas com um projeto de Educação mais amplo para a nação. 

Reconhecemos os resultados positivos desta política no que concerne aos 

bons projetos em vigor. No entanto, a forma descolada e autoritária utilizada 

produz mais a cisão entre as duas modalidades de educação no interior das 

IES e entre elas, do que a sua desejável integração. (LÜCK, 2008, p.7)  

 

Ademais, Pattoi (2013) levanta a questão da duração das aulas, dizendo que  

as aulas de curta duração da Universidade Virtual mimetizam a nova relação 

com o tempo louvada na contemporaneidade e inviabilizam a educação como 

formação da inteligência e da sensibilidade. Submetida à compressão do 

tempo, a educação se afasta da reflexão não por mero erro técnico, mas por 

meio da invasão das instituições de ensino pela lógica produtivista. 

(PATTOI, 2013, s/p) 

 

A autora diz que a perda da temporalidade implica a perda de profundidade e de 

visão de totalidade: “Estamos na era da revolução eletrônica? Então, bem-vindos os 

recursos eletrônicos, dizem explícita ou implicitamente os adeptos do tecnicismo 

educacional, alheios à relação entre tecnologia e poder” (PATTOI, 2013, p.6) 

Birochi (2011 apud PEIXINHO; SANTROCK, 2011, p.63) argumenta que a 

incorporação irrefletida das novas TICs, sem uma revisão crítica dos modelos anteriores 

e atuais de educação, resulta na reprodução de práticas antigas que reforçam a atitude 

passiva dos estudantes.”  

Ademais, os autores comparam o projeto de educação atuais com uma linha de 

montagem, trazendo uma conotação negativa à essa realidade encontrada hoje:  
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No contexto da sociedade industrial, os processos educacionais estão 

próximos da linha de produção e montagem, caracterizados pelo modelo 

fordista de manufatura. Segundo esse modelo, a distância geográfica não é o 

principal eixo condutor de seus processos. Os determinantes que estruturam 

as novas práticas organizacionais são representados pelo modo de produção 

da sociedade industrial. A distância entre professores e estudantes é vista 

como uma oportunidade para a instituição de ensino atingir uma massa de 

estudantes distribuídos geograficamente. Nesse contexto, os processos de 

produção em série visam atender as características representadas por um tipo 

de educação padronizada e massificada. (PEIXINHO; SANTROCK, 2011, 

p.51) 

 

2.3.8 PAPEL UNIVERSIDADE HOJE 

Lück (2008) aponta argumentos contra a atitude corporativista da maioria das 

associações docentes:  

O quarto e último binômio tratado por Nóvoa é o do excesso das ‘vozes’ dos 

professores e a pobreza das práticas associativas docentes, para dizer que é 

urgente descobrir novos sentidos para a idéia de coletivo profissional. Ele 

aponta para a urgência de se encontrar espaços de debates e análises que 

enfatizem a colaboração entre os professores e que apelem para a co-

responsabilização e a partilha entre colegas. Por exemplo, o espírito 

corporativista da maioria das associações de docentes sataniza a EAD e 

transforma os docentes envolvidos com ela na instituição em verdadeiros 

marginais da Educação. E justamente a modalidade que valoriza a prática da 

investigação-ação colaborativa. (LÜCK, 2008, p.8) 

 

O autor aborda que o conhecimento “pluriversitário” substitui a unilateralidade 

das instituições de ensino: 

Explica o autor que a Universidade se encontra alicerçada em um modelo de 

relações unilaterais com a sociedade, no qual o conhecimento científico 

produzido no seu interior (conhecimento universitário) é de natureza 

predominantemente disciplinar, descontextualizado em relação às 

necessidades das sociedades. Já o conhecimento pluriversitário substitui a 

unilateralidade pela interatividade, que está extraordinariamente 

potencializada pela revolução das NTIC’s. Como decorrência desse modelo, 

o autor apresenta algumas razões, as quais corroboramos, para a perda da 

referida hegemonia, como a rigidez institucional e a resistência em lidar de 

forma criativa com as transformações. Destacamos, porém, por razões 

óbvias, a ‘incapacidade de articular a preciosa experiência de interação 

presencial com a interação a distância. (SANTOS, 2005, p. 64 apud LÜCK, 

2008, p.9)  

 

Através dos achados da pesquisa, é possível organizar um quadro com todas as 

contribuições da literatura, baseado na caracterização da educação com respeito à cada 

uma das três modalidades abordadas.  
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Quadro 3 – Abordagens na literatura escolhida. 
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Presencial Interatividade            X  

 Presencialidade  X           X 

Híbrido Interatividade            X  

 Centrada no aprendiz     X         

 Estrutura curricular     X         

 Aprendizado por 

problemas 

    X         

 Atividades síncronas         X     

 Relação com profissionais 

de outras instituições 

        X     

 Recriação de condições de 

presencialidade 

        X     

 Coordenação mais flexível 

e constante 

        X     

 Personalização da 
aprendizagem 

        X     

EAD Interatividade   X     X    X  

 Por correspondência X     X        

 Por jornal X     X        

 Por revista X     X        

 Por rádio      X        

 Pela internet      X        

 Por gravador      X        

 Por fax      X        

 Por televisão      X        

 Por cd-room      X        

 Por telefone      X        

 Por dvd      X        

 Por vídeo      X        

 Autonomia acadêmica   X   X     X   

 Responsabilização    X  X        

 Flexibilização       X       

 Protagonismo       X X      

 Trabalho coletivo        X      

 Transdisciplinaridade        X      

 Aprendizado por 

problemas 

       X      

 Redimensionamento do 

tempo e do espaço 
       X      

 Qualificação do papel do 

professor 

       X      

 Implementação e 

manutenção com custo alto 
         X    

 Lógica produtivista          X    

 Racionalidade instrumental          X    
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 Isolamento          X    

 Centrada no aprendiz           X   

 

Fonte: autor 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 A pesquisa do presente trabalho de conclusão de curso é de caráter exploratório-

explicativo. A proposta é de explorar, através das análises feitas sob o prisma da 

bibliografia escolhida, a percepção atual de estudantes de graduação das IES brasileiras. 

 O estudo é feito sobre bases quantitativas, compreendendo a avaliação dos dados 

da pesquisa, com base no tratamento dos dados colhidos e na interpretação da 

investigação a fim trazer descobertas apontadas nas conclusões do estudo. 

 A pesquisa é realizada em âmbito nacional, não importando a nacionalidade dos 

estudantes das IES brasileiras, bastando que os mesmos sejam graduandos e 

respondentes do trabalho. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 Os sujeitos de pesquisa são estudantes de graduação, que têm matrículas ativas 

em quaisquer instituições de ensino superior brasileiras. São alunos das mais diversas 

características e origens, já que as IES brasileiras abrangem pessoas do Brasil inteiro, e 

até mesmo de alunos provenientes de diferentes países, sejam de instituições parceiras 

ou não. 

 São estudantes que trabalham e estudam, ou que apenas estudam, sejam eles 

matriculados em cursos integrais, diurnos ou noturnos. Bastando todos eles terem 

experiências no universo de EAD ou presencial. 

 A pesquisa buscará encontrar esses sujeitos por meio de disparos de formulários 

online, sejam eles através de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, ou 

instrumentos mais formais como o E-mail. Além disso, os grupos da rede social 

Facebook também serão importantes para buscar os participantes da pesquisa. 
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3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 Os dados a serem coletados serão colhidos através de um formulário de 

perguntas qualitativas e quantitativas, que buscam investigar e confirmar os pontos 

levantados na pesquisa feita na revisão de literatura, do capítulo anterior.  

 O formulário é feito com uma ferramenta da empresa Google, com a seguinte 

ferramenta: Google Forms, que possibilita a aplicação e facilita a coleta e compilação 

das respostas do mesmo. 

Esse formulário online é dividido em 5 seções: Análise de características gerais 

dos respondentes (Seção 1), Escolha do modelo de Ensino que o respondente faz parte 

(Seção 2), e direcionamento do respondente a uma das próximas sessões: EAD, Modelo 

Presencial e Modelo Híbrido. Totalizando três sessões de perguntas específicas para 

cada respondente. Tal formulário e suas perguntas se encontram no Apêndice deste 

trabalho. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 Os dados obtidos serão confrontados com a análise da literatura escolhida, com 

base nos quadros que sumarizam os pontos-chaves escolhidos dentre todos os assuntos 

que a literatura aborda. 

A análise será feita com base nos três pilares encontrados na literatura, a saber: 

as características, particularidades e desafios da EAD; a educação centrada no 

estudante; e as críticas aos pontos-chave (demanda, democratização, interatividade, 

modelo híbrido, emancipação social e autonomia, enfoque tecnocêntrico, projeto de 

educação e papel da universidade hoje). 

Após isso, serão obtidas as conclusões do formando trazidas a partir de 

ilustrações, quadros, figuras obtidos na análise que ajudem na exposição das 

descobertas por trás das perguntas inicialmente formuladas. 
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3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 A presente pesquisa apenas abrangerá alunos de IES brasileiras que já passaram 

por experiências de aprendizagem nas modalidades abordadas, não sendo voltada à 

cursos específicos nem à uma faixa etária específica. 

Existe uma limitação com respeito a visão geral de muitos estudantes que 

também já participaram de todas as modalidades abordadas no estudo, mas que não 

fazem parte de uma IES brasileira. 

 Além disso, não se sabe da receptividade dos respondentes do formulário. 

Estando no meio de uma pandemia, não é a intenção fazer todas as entrevistas 

pessoalmente, mas apenas de forma online. 

 

4. SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa utilizando o Google 

Forms. Conforme mencionado no capítulo 3, o formulário possui 3 sessões de perguntas 

para cada respondente. 

Foi realizado um teste para assegurar o pleno funcionamento do formulário entre 

os dias 16/10/2020 e 20/10/2020. O formulário foi divulgado para aferir feedbacks a 

respeito da clareza das perguntas e experiência de preenchimento dos campos, por parte 

do público amostral. Após a fase de teste, houve mudanças pontuais nas perguntas e nas 

opções de respostas a fim de buscar uma maior fluidez na compreensão do aluno de 

graduação e maior qualidade na posterior análise de dados. 

 Entre os dias 21/10/2020 e 11/11/2020, o formulário foi disparado para 

compilação de dados. Foram um total de 335 pessoas que responderam ao questionário. 

Os dados utilizados nessa pesquisa não levam em consideração as primeiras nove 

respostas (relativas à fase do teste), portanto 326 é o número de pessoas que 

responderam após o teste, nesse período. 

 Das 326 pessoas que responderam à pesquisa, foram excluídas da amostra 60 

pessoas, deixando-a apenas com alunos de graduação ativos e inscritos em cursos de 

graduação no ensino superior, no período letivo de 2019. 
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 Das 266 pessoas qualificadas para responder o formulário, 6 delas realizaram a 

pesquisa de forma incompleta, deixando 260 pessoas como a amostra estudada. Dessa 

forma, os dados coletados e validados para investigação foram os seguintes: 

 

Tabela 1: Total de respondentes analisados. 

MODELO EAD MODELO HÍBRIDO MODELO PRESENCIAL 

67 68 125 

Fonte: autor. 

 

4.1 MODELO PRESENCIAL 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

4.1.1.1 IDADE 

 Na figura 1, verifica-se o ano de nascimento dos estudantes. 

 

Figura 1: Ano de nascimento dos estudantes do modelo presencial. 

 

No modelo presencial, a maior parte dos respondentes foram jovens nascidos em 

1997 (22), seguido por jovens nascidos em 1999 (20), e em 1998 (17). 

A figura 2, mostra a faixa de nascimento dos respondentes, mostrando 

quantidade de alunos nascidos em cada período. 
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Figura 2: Faixa de nascimento dos estudantes do modelo presencial. 

 

Portanto, grande parte dos respondentes (61,60%), nasceu no final do século 

XX, entre 1996 e 2000, sendo assim, a maior parte dos respondentes tem entre 20 e 24 

anos de idade. 

 

Ano letivo  

 Na figura 3, verifica-se o ano letivo de ingresso dos respondentes: 

Figura 3: Ano letivo de ingresso dos respondentes do modelo presencial. 
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Há uma diferença implícita de semestre ou trimestre de ingresso, que varia de 

universidade para universidade. Por exemplo: os respondentes podem ter ingressado em 

no primeiro semestre ou no segundo semestre dos anos demonstrados. 

A maior parte dos respondentes (29,60%) ingressaram na universidade no ano de 

2019, o que aponta que as percepções do ensino superior presencial estão sendo feitas 

com grande peso por calouros. 

 

Universidade 

A tabela 2 mostra a quantidade de alunos respondentes por instituição de ensino. 

 

Tabela 2: Instituição dos respondentes do modelo presencial. 

Instituição do Respondente N° de alunos 

UFF 44 

CEFET/RJ 11 

UFRJ 7 

UNIFESO 7 

UnB 5 

FACHA 5 

UERJ 5 

UniEuro 4 

Estácio  3 

Unigranrio 2 

UNIFEMM 2 

UNIRIO 2 

Universidade Paulista - UNIP 2 

USP 2 

Faculdade Cásper Líbero  1 

FAM  1 

FEUC/FIC  1 

FGP 1 
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ISEPAM 1 

UAM 1 

UFBA 1 

UFJF 1 

UFPEL  1 

UFRJ Macaé  1 

UFS 1 

UFSCar  1 

UFU 1 

Unesa 1 

Unespar 1 

Uni Santanna 1 

Unicesumar 1 

UNIFAJ 1 

Centro Universitário Unieuro  1 

Cruzeiro do sul 1 

UNIFESP 1 

Unipaulistana 1 

Unisul 1 

Uva Tijuca 1 

 

Grande parte dos respondentes foram da Universidade Federal Fluminense UFF 

(35,2%), e houve respostas de pessoas que estudam em 38 universidades diferentes, 

espalhadas em 7 estados diferentes, e distrito federal. 

Cursos 

 Na tabela 3 e a seguir, verifica-se o número de alunos por curso, no modelo 

presencial. 

Tabela 3: Cursos dos respondentes do modelo presencial. 

Curso N° de alunos 

Engenharia de Produção 18 

Engenharia Mecânica 12 
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Psicologia 10 

Arquitetura e Urbanismo 7 

Direito 6 

Educação Física 6 

Fisioterapia 5 

Engenharia Química 4 

Pedagogia 4 

Administração 3 

Jornalismo 3 

Turismo 3 

Engenharia Ambiental 2 

Engenharia Civil 2 

Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 2 

Engenharia Elétrica 2 

Farmácia 2 

Letras 2 

Medicina Veterinária 3 

Nutrição 3 

Publicidade e Propaganda 2 

Medicina 2 

Administração Pública 1 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1 

Bacharelato em Química 1 

Ciências Econômicas 1 

Engenharia 1 

Engenharia Agrícola e Ambiental 1 

Engenharia de Alimentos 1 

Engenharia de Petróleo 1 

Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente 1 

Engenharia Eletrônica 1 

Engenheira Elétrica 1 

Filosofia 1 
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Geofísica 1 

Gestão de recursos humanos 1 

Gestão Fiscal Tributária 1 

Licenciatura em Física 1 

Marketing 1 

Propaganda e Marketing 1 

Relações Públicas 1 

Secretariado Executivo 1 

Servico Social 1 

Tecnologia em Hotelaria 1 

 

Houve respostas de pessoas de 44 cursos diferentes, com uma alta concentração 

em Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica. Isso ocorreu pelo fato de que, para 

conseguir coletar as respostas, a pesquisa foi divulgada nos grupos de WhatsApp de 

cursos de engenharia da UFF, e divulgada através dos mesmos, a partir dos próprios 

estudantes de engenharia. 

A seguir, a figura 4 mostra a quantidade respostas por área de conhecimento. A 

saber: Educação; Artes e Humanidades; Ciências Sociais; Comunicação e Informação; 

Negócios, Administração e Direito; Ciências Naturais, Matemática e Estatística; 

Computação e Tecnologias da Informação e comunicação (TIC); Engenharia, Produção 

e Construção; Agricultura, Silvicultura, Pesca e Veterinária; Saúde e Bem-Estar; 

Serviços. 
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Figura 4: Área de conhecimento no modelo presencial 

 

Foi possível realizar um diagrama de Pareto, relativo às áreas de conhecimento 

dos estudantes, de acordo com o Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e 

Sequenciais (disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-

estatisticas-e-indicadores/cine-brasil/classificacao - Versão publicada em 25 de agosto 

de 2020) 

Nota-se que a área de Engenharia, Produção e Construção tem um peso 

relativamente maior entre as áreas. 

Região 

 Na figura 5 a seguir, verifica-se a distribuição de região dos graduandos. 

56

19 18
14

5 4 3 3 2 1

44,80%
60,00%

74,40%
85,60%

89,60%

92,80%

95,20%

97,60%

99,20%

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

10

20

30

40

50

60

Área de Conhecimento

contagem %acum

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/cine-brasil/classificacao
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/cine-brasil/classificacao


40 
 

 

Figura 5: Região dos estudantes do modelo presencial 

 

A região da maior parte dos respondentes foi no Rio de Janeiro (RJ), seguido por 

Niterói (RJ). Houve respostas de diversas outras cidades como se pode observar acima. 

A figura 6 a seguir demonstra a abrangência geográfica do estudo. 

 

Figura 6: Abrangência geográfica dos estudantes do modelo presencial 
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Para compreender a abrangência geográfica dos alunos, pode-se observar acima 

os Estados do Brasil que compõem a pesquisa: Foram ao todo 7 Estados (RJ, MG, SP, 

PR, RS, SE, BA), e Distrito Federal. 

 

Gênero 

 Na figura 7 a seguir, verifica-se o gênero dos estudantes. 

 

Figura 7: Gênero dos estudantes do modelo presencial. 

 

 

A maior parte dos respondentes foi do gênero masculino, seguido pelo público 

feminino. Uma pessoa se classificou como “agênero”. 

 

Equipamentos para prática da educação 

 Na figura 8 seguir, verifica-se os equipamentos utilizados para a prática da 

educação dos estudantes no ensino presencial. 

 

Figura 8: Equipamentos utilizados para a prática da educação dos estudantes no ensino presencial. 
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A maior parte dos respondentes possui celular e computador para a prática da 

educação. Outras 26 pessoas, além do celular e do computador, possuem Smart Tv. E 

11, além do celular e do computador, possuem Tablet. 

É notório que a maioria dos alunos utilizam o celular juntamente com outros 

dispositivos para a prática da educação. 

 

Principais dificuldades enfrentadas 

 Na tabela 4 abaixo, encontra-se a quantidade de menções às dificuldades 

enfrentadas na modalidade presencial. 

 

Tabela 4: Quantidade de menções às dificuldades expostas pelos estudantes no modelo presencial. 

Dificuldade 

Quantidade de 
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Deslocamento 22 

Transporte 15 
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Infraestrutura 11 

Distância 10 

Didática apresentada 9 

Gastos financeiros 9 

Locomoção 9 

Trânsito 9 

Nenhuma 6 

Cansaço 5 

Conciliar tarefas 5 

Alimentação 4 

Atenção 4 

Excesso de atividades 4 

Segurança 4 

Tempo de deslocamento 4 

Conteúdo das matérias 3 

Mobilidade 3 

Gerenciar tempo 2 

Saúde emocional 2 

Acesso à faculdade 1 

Chegar a tempo na aula 1 

Depressão  1 

Desmotivação 1 

Fata de comprometimento com os 

discentes 1 

Fazer trabalhos sem notebook 1 

Interação social 1 

Não poder trabalhar 1 

Pontualidade 1 

 

Sistematizando as respostas dos alunos a fim de compreender a variabilidade de 

respostas dos alunos, é possível separar a classe de cada dificuldade da seguinte 

maneira: 
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Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

dificuldades 

Até 1 menção 9 

2-5 menções 11 

6-10 menções 6 

11-15 menções 3 

16-20 menções 0 

Mais de 20 

menções 1 

Fonte: autor 

 

 

Fonte: autor 

 Dessa forma, é nítido perceber que as dificuldades de “deslocamento” foram de 

longe as mais mencionadas, chegando a mais de 20 menções das 125 respostas 

analisadas. Seguido por “dificuldades de transporte”, “compatibilidade de horários” e 

“infraestrutura”. 

Com a ferramenta “Pro Word Cloud” (disponível em: Suplementos do Microsoft 

Word em Morpheus Technology Ltd.), é possível elencar, as palavras mais repetidas 

pelos 125 respondentes da modalidade presencial. Abaixo, um modelo de word cloud 

(nuvem de palavras). 
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A partir do Word Cloud, é possível perceber que a palavra mais repetida, em 

disparado foram “deslocamento”, seguida por “transporte” e “tempo”. 

 

Dificuldade Logística 

A fim de avaliar se a dificuldade logística para se chegar no curso presencial é 

um fator relevante na escolha entre um modelo de ensino ou outro, os estudantes 

avaliaram numa escala que vai de 0 (nada relevante) até 10 (totalmente relevante) as 

suas percepções sobre o tema. 

 Essa avaliação é medianamente relevante na opinião da maioria dos 

respondentes, com uma média de 6,14 de respostas, porém o desvio padrão de 2,94 

encontrado sugere que houve grandes contrastes nas respostas.  

 Segundo os dados analisados, é notável que muitos estudantes apontam 

dificuldades de deslocamento e de transporte, justificando o desvio padrão de quase 3. 

 

Experiência com EAD 

 Na figura 9, observa-se a quantidade de alunos do modelo presencial que já 

tiveram alguma experiência com ensino a distância, com pelo menos uma matéria. 
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Figura 9: Porcentagem dos estudantes do modelo presencial com experiência com EAD 

 

 

A maior parte dos estudantes do modelo presencial nunca tiveram uma 

experiência com EAD, nem ao menos com uma disciplina. Por outro lado, 34% dos 

respondentes disseram que já tiveram uma experiência nesse modelo. 

 

Necessidade de mudança física 

 A figura 10 demonstra a porcentagem de graduandos que precisaram realizar 

uma mudança física para estudar. 

 

Figura 10: Percentual dos alunos que estudam presencialmente que precisaram se mudar para estudar no 

modelo presencial.  
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Segundo a figura anterior, aproximadamente um quarto dos respondentes 

tiveram que realizar uma mudança física para estudar onde estudam, presencialmente. 

 

Caracterização da conectividade/acesso de internet 

A fim de avaliar como os respondentes caracterizam sua conectividade/acesso de 

internet, os estudantes avaliaram numa escala que vai de 0 (péssima conectividade) até 

10 (excelente conectividade) as suas percepções sobre o tema. 

 Os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos alunos avaliam que sua 

conectividade está mais perto de excelente do que péssima, com uma média de 8,42 

entre as respostas dos alunos e um desvio padrão de 1,33. 

 Essa avaliação mostra que a maior parte dos respondentes tem acesso à internet 

de modo satisfatório para aprendizado nesse modelo de ensino. 

 

Avaliação da presencialidade no âmbito de ensino 

A fim de avaliar como os respondentes avaliam a questão da presencialidade no 

âmbito de ensino, os estudantes avaliaram numa escala que vai de 0 (nenhuma 

importância) até 10 (máxima importância) as suas percepções sobre o tema. 

 Os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos alunos pensam que a 

presencialidade tem máxima importância no âmbito de ensino, com uma média de 8,19 

e desvio padrão de 1,84. Essa avaliação mostra que a maior parte dos respondentes 

avaliam que a questão da presencialidade tem importância considerável no ensino 

presencial. 

 

Competências desenvolvidas no Ensino Presencial 

 A tabela 6 abaixo mostra a quantidade de menções às competências 

desenvolvidas no ensino presencial, segundo os alunos do modelo presencial. 
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Tabela 6: Quantidade de menções por competências adquiridas no modelo presencial, segundo os 

estudantes do modelo presencial. 

Competências 

Quantidade de 

menções 

Trabalho em equipe 51 

Oratória 42 

Gerenciamento de tempo 18 

Interação social 15 

Conhecimento prático 9 

Aptidão social 8 

Contato humano 5 

Concentração 4 

Networking 4 

Debate 3 

Pontualidade 3 

Responsabilidade 3 

Comunicação 3 

Autonomia 2 

Construção de conhecimento de forma 

conjunta 2 

Diálogo 2 

Foco 2 

Vivência 2 

Paciência 2 

Afetividade 1 

Aprendizado ativo 1 

Apresentação pessoal 1 

Argumentação 1 
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Atenção 1 

Capacidade de questionamento 1 

Comprometimento 1 

Compromisso 1 

Concentração 1 

Confiança na apresentação 1 

Convencimento 1 

Convivência 1 

Cooperação acadêmica 1 

Desenho 1 

Desenvolvimento humano 1 

Devolutiva em tempo real 1 

Didática para ajudar colegas 1 

Disciplina 1 

Discurso 1 

Empatia 1 

Escuta ativa 1 

Espírito empreendedor 1 

Facilidade de aprendizado 1 

Gerenciamento das aulas 1 

Habilidades comerciais 1 

Intenção 1 

Manuseio de equipamentos 1 

Melhor compreensão 1 

Melhor rendimento 1 

Não sei 1 

Organização 1 

Otimização do estudo 1 
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Pensamento rápido 1 

Pesquisa em laboratório 1 

Pontualidade 1 

Postura 1 

Presença 1 

Resiliência 1 

Socialização 1 

Tranquilidade 1 

 

Sistematizando as respostas dos alunos a fim de compreender a variabilidade de 

respostas dos alunos, é possível separar a classe de cada competência da seguinte 

maneira: 

 

Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

competências 

Até 10 menções 55 

11-20 menções 2 

21-30 menções 0 

31-40 menções 0 

41-50 menções 1 

Mais de 50 

menções 1 

Fonte: autor 

 



51 
 

 

 

Fonte: autor 

  

Dessa forma, é nítido perceber que existem muitas citações de competências que são 

desenvolvidas pelos alunos com pelo menos até 10 menções na amostra, e que as 

competências de “trabalho em equipe” e “oratória” foram de longe as mais mencionadas 

chegando a 51 e 42 menções, respectivamente, dentre a opinião dos 125 alunos. 

 A partir dessa tabela, com a ferramenta “Pro Word Cloud” (disponível em 

Suplementos do Microsoft Word em Morpheus Technology Ltd.), foi possível criar uma 

nuvem de palavras, com as palavras mais repetidas pelos alunos quando se trata das 

competências desenvolvidas. 
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Competências desenvolvidas no Ensino à distância, na visão dos estudantes do 

modelo presencial. 

 A seguir, a tabela 7 demonstra a quantidade de menções às competências 

desenvolvidas no ensino à distância, na visão dos estudantes do modelo presencial. 

 

Tabela 7: Quantidade de menções às competências desenvolvidas no ensino à distância, na visão dos 

estudantes do modelo presencial. 

Competências 

Quantidade de 

menções 

Gerenciamento de tempo 69 

Organização 15 

Disciplina 11 

Foco 10 

Trabalho em equipe 8 

Autodidatismo 6 

Não sei 6 

Concentração 5 

Oratória 5 
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Informática 4 

Paciência 4 

Responsabilidade 4 

Aprendizagem de ferramentas virtuais 3 

Autoconhecimento 3 

Autonomia 2 

Comunicação 2 

Conhecimento prático 2 

Dedicação 2 

Proatividade 2 

Compromisso 1 

Criatividade 1 

Engajamento 1 

Habilidades em Excel 1 

Objetividade 1 

Perseverança 1 

Pontualidade 1 

Produtividade 1 

Reinvenção 1 

 

Sistematizando as respostas dos alunos a fim de compreender a variabilidade de 

respostas dos alunos, é possível separar a classe de cada competência da seguinte 

maneira: 

 

Intervalo de classes Quantidade de competências 

Até 5 menções 21 

6-10 menções 4 

11-15 menções 2 

15-20 menções 0 

Mais de 20 menções 1 

Fonte: autor 
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Fonte: autor 

 Dessa forma, é nítido perceber que a competência de “gerenciamento de tempo” 

é a mais mencionada, em relação com as outras competências. 

 

A partir dessa tabela, com a ferramenta “Pro Word Cloud” (disponível em 

Suplementos do Microsoft Word em Morpheus Technology Ltd.), foi possível criar uma 

nuvem de palavras, com as palavras mais repetidas pelos alunos quando se trata das 

competências desenvolvidas. 
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Desafios enfrentados com respeito a disciplinas experimentais 

A tabela 8 a seguir mostra a quantidade de menções aos desafios enfrentados 

pelos estudantes com relação a disciplinas experimentais. Um ponto importante é que 

68,8% dos respondentes não souberam responder, enquanto 31,2% dos respondentes 

apontaram para os seguintes desafios: 

 

Tabela 8 – Desafios dos estudantes do modelo presencial com respeito às disciplinas experimentais. 

Desafios 

Quantidade de 

menções 

Falta de materiais para experimentos 7 

Falta de materiais adequados 4 

Distanciamento do aluno à realidade da profissão 3 

Correlacionar o que foi aprendido na teoria com o experimento 3 

Tempo dedicado 2 

Não vejo 2 

Falta de compatibilidade entre disciplina prática e teórica 2 

Falta de material para todos os alunos 2 

Tempo disponível para aprofundar experimentos 2 

Verificar conceitos na prática 1 

Planejamento das aulas 1 

Comunicação turma-professor 1 

Falta de confiança para apresentar seminários 1 

Timidez 1 

Demanda por habilidades técnicas ausentes nos alunos 1 

Deslocamento até a aula 1 

Materiais didáticos 1 

Falta de disponibilidade para tirar dúvidas 1 

Falta de experiência manual 1 

Falta de atenção 1 

Entendimento da atividade 1 



56 
 

 

Estar presente e fazer anotações 1 

 

Sistematizando as respostas dos alunos a fim de compreender a variabilidade de 

respostas, é possível separar a classe de cada desafio da seguinte maneira: 

 

Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

desafios. 

1 menção 13 

2 menções 5 

3 menções 2 

4 menções 1 

Mais de 4 

menções 1 

Fonte: autor. 

 

Fonte: autor 

 

Dessa forma, é nítido que os desafios de ondem de “infraestrutura” para 

realização das aulas são os desafios mais mencionados, em relação aos outros desafios 

percebidos. 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 Mais

F
re

q
u

ên
ci

a

Classe

Histograma



57 
 

 

 

A partir dessa tabela, com a ferramenta “Pro Word Cloud” (disponível em 

Suplementos do Microsoft Word em Morpheus Technology Ltd.), foi possível criar uma 

nuvem de palavras, com as palavras mais repetidas pelos alunos quando se trata dos 

desafios enfrentados com respeito às disciplinas experimentais. 

 

Ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado  

A fim de verificar se o ambiente virtual de aprendizagem/sistema online 

disponibilizado pela instituição de ensino superior é relevante para a percepção do 

ensino, 79,20% dos estudantes disseram que sim, enquanto que 16% disseram que não. 

O restante deixou os seguintes comentários, no quadro 4:   
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Quadro 4: Comentários dos estudantes do modelo presencial com respeito do sistema virtual de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado pela sua 

instituição superior é relevante para sua percepção da sua modalidade de ensino? 

Sim e não, existem situações que seriam mais adequadas no âmbito presencial.   

No meu curso o ambiente virtual em excesso atrapalha o aprendizado prático. 

Na minha profissão especificamente a faculdade é um tanto quanto irrelevante então é 

algo que não presto muita atenção. 

É uma plataforma confusa, poderia melhorar a forma como o conteudo é passado ao 

aluno 

Acredito que dependendo do curso, o formato virtual nao favorece, como o caso de 

cursos da saude  

50%  estudante sobre a modalidade de ensino 79,2% disseram que sim, e apenas 16% 

disseram que não. 

No campo “outros”, apenas 6 pessoas (4,8%) responderam. 
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4.2 MODELO HÍBRIDO 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS RESPONDENTES 

Idade 

 Na figura 11, verifica-se o ano de nascimento dos estudantes. 

 

Figura 11: Ano de nascimento dos estudantes do modelo híbrido. 

 

No modelo híbrido, a maior parte dos respondentes foram jovens nascidos em 

1997 (9), seguido por jovens nascidos em 1999 e 1995. 

A figura 12, mostra a faixa de nascimento dos respondentes, mostrando 

quantidade de alunos nascidos em cada período. 

 

Figura 12: Faixa de nascimento dos estudantes do modelo híbrido. 
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Portanto, grande parte dos respondentes (32,4%), nasceu no final do século XX, 

entre 1996 e 2000, e tem idades entre 20 e 24 anos. 

 

Ano letivo 

 Na figura 13, verifica-se o ano letivo de ingresso dos respondentes: 

 

Figura 13: Ano letivo de ingresso no modelo híbrido. 

 

  Há uma diferença implícita de semestre ou trimestre de ingresso, que 

varia de universidade para universidade. Por exemplo: os respondentes podem ter 

ingressado em no primeiro semestre ou no segundo semestre dos anos abaixo: 

A maior parte dos respondentes (33,8%) ingressaram na universidade no ano de 

2019, o que aponta que as percepções do ensino superior híbrido estão sendo feitas com 

grande peso por calouros. 
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Universidade 

 A tabela 9 mostra a quantidade de alunos respondentes por instituição de ensino. 

 

Tabela 9: Instituição dos respondentes do modelo híbrido 

Instituição do Respondente N° de alunos 

Estácio 12 

UNINTER 11 

UFF 6 

UniCesumar 5 

UNIRIO 4 

Anhanguera 3 

UENF 3 

FACHA 2 

FACHA - Faculdades Integradas Hélio Alonso 2 

UERJ/CEDERJ 2 

UFRJ 2 

UNESA 2 

Cederj 1 

CEDERJ/UERJ 1 

FACHA e Veiga de Almeida 1 

FAEL 1 

IME 1 

PITÁGORAS 1 

UERJ 1 

UFF/CEDERJ 1 

UFRRJ 1 

UGB 1 

Uniasselvi 1 

Unifeso 1 

Unifipmoc 1 

UNITER 1 
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Grande parte dos respondentes foram da Estácio e da UNINTER (33,8%), e 

houve respostas de pessoas que estudam em 26 universidades diferentes. 

 

Cursos 

 Na tabela 10 e a seguir, verifica-se o número de alunos por curso, no modelo 

híbrido. 

 

Tabela 10: Quantidade de alunos por curso de graduação do modelo híbrido. 

Curso N° de alunos 

Pedagogia 10 

Administração 7 

Jornalismo 6 

Nutricão 5 

Letras 4 

Educação Física 4 

Ciências Biológicas 3 

Administração Pública 3 

Psicologia 2 

Licenciatura em Ciências Biológicas  2 

Licenciatura em Pedagogia 2 

Engenharia 2 

Engenharia Civil 2 

Serviço Social 2 

Cinema 1 

Informática 1 

Engenharia Ambiental 1 

Engenharia de Defesa 1 

Engenharia de Produção 1 

Engenheiro Ambiental 1 

Direito 1 
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Gestão de Projetos 1 

Jornalismo/Marketing 1 

Marketing 1 

Relações Públicas 1 

Biomedicina 1 

Educação Física Bacharelado 1 

Odontologia 1 

 

Houve respostas de pessoas de 29 cursos diferentes, e a maior parte dos 

respondentes cursam Pedagogia.  

A seguir, a figura 14 mostra a quantidade respostas por área de conhecimento. 

Educação; Artes e Humanidades; Ciências Sociais; Comunicação e Informação; 

Negócios, Administração e Direito; Ciências Naturais, Matemática e Estatística; 

Computação e Tecnologias da Informação e comunicação (TIC); Engenharia, Produção 

e Construção; Agricultura, Silvicultura, Pesca e Veterinária; Saúde e Bem-Estar; 

Serviços. 

 

Figura 14: Área de conhecimento no modelo híbrido 
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Foi possível realizar um diagrama de Pareto, relativo às áreas de conhecimento 

dos estudantes, de acordo com o Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e 

Sequenciais (disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-

estatisticas-e-indicadores/cine-brasil/classificacao - Versão publicada em 25 de agosto de 

2020) 

Nota-se que não houve respostas de nenhum aluno da área das Serviços e 

Agricultura, Silvicultura, Pesca e Veterinária. E que as respostas tem grande peso em 

Ciências Sociais, Comunicação e Informação. 

 

Região 

 Na figura 15 a seguir, verifica-se a distribuição de região dos graduandos. 

 

Figura 15: Região dos alunos que estudam no modelo híbrido. 
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A região da maior parte dos respondentes foi no Rio de Janeiro (RJ), seguido por 

Curitiba (PR). Houve respostas de diversas outras cidades como se pode observar 

acima. 

A figura 16 mostra a abrangência geográfica do estudo: 

 

Figura 16: Abrangência geográfica dos estudantes do modelo híbrido. 

 

 Os estudantes do modelo híbrido estão situados nos seguintes em seis estados: 

RJ, SP, PR, MG, GO, PE. 
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Gênero 

 A figura 17 mostra o gênero dos respondentes. 

 

Figura 17: Gênero dos estudantes do modelo híbrido. 

  

 

A maior parte dos respondentes foi do gênero masculino. 
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Equipamentos para prática da educação 

 Na figura 18 seguir, verifica-se os equipamentos utilizados para a prática da 

educação dos estudantes no ensino híbrido. 

 

Figura 18: Equipamentos utilizados para a prática da educação dos estudantes no ensino híbrido. 

 

 

A maior parte dos respondentes possui celular e computador para a prática da 

educação (47%). E percebe-se que apenas 5 dos alunos não utilizam celular para 

estudar. 
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Principais dificuldades enfrentadas 

 A tabela 11 a seguir mostra a frequência de menções às dificuldades encontradas 

no modelo híbrido. 

 

Tabela 11: Quantidade de menções às dificuldades expostas pelos estudantes no modelo híbrido. 

Dificuldade Quantidade de menções 

Não há 17 

Transporte 10 

Conciliar trabalho e estudo 6 

Distância 5 

Disciplina 4 

Acesso a tutores 2 

Adaptarme 2 

Confusão de horários 2 

Falta de adaptação do corpo docente 2 

Horário das aulas 2 

Não ter troca com professor 2 

Acesso a internet 1 

Alunos que desmotivam 1 

Aulas curtas 1 

Chat 1 

Didática ruim 1 

Entender sem ter apoio presencial 1 

Falta de espaço para assistir a aula em 

casa 1 

Foco 1 

Horário das monitorias 1 

Não poder usar materiais da faculdade 1 

Nem sempre estar em sala 1 

Organização 1 
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Portal 1 

Provas fim de semana 1 

Resposta a dúvidas por escrito 1 

Ter onde deixar o filho 1 

 

Sistematizando as respostas dos alunos a fim de compreender a variabilidade de 

respostas, é possível separar a classe de cada dificuldade da seguinte maneira: 

 

Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

dificuldades. 

1 menção 16 

2-5 menções 8 

6-10 menções 2 

11-15 menções 0 

Mais de 15 

menções 1 

Fonte: autor. 

 

Fonte: autor. 
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A fim de avaliar se a dificuldade logística para se chegar na universidade é um 

fator relevante na escolha entre um modelo de ensino ou outro, os estudantes avaliaram 

numa escala que vai de 0 (nada relevante) até 10 (totalmente relevante) as suas 

percepções sobre o tema. 

 Em geral, essa avaliação é medianamente relevante na opinião da maioria dos 

respondentes do modelo híbrido com uma média de 7,03 nas respostas, e com um 

desvio padrão de 2,69. 

Segundo os dados coletados, é razoável supor que a maioria dos estudantes 

avaliam a dificuldade logística para se chegar na universidade como um fator de escolha 

entre um modelo de ensino e outro. 

 

Formato das Aulas 

 Na figura 19, observa-se a quantidade de alunos do modelo presencial que já 

tiveram alguma experiência com ensino a distância, com pelo menos uma matéria. 

 

Figura 19: Formato das aulas do modelo híbrido. 

  

Em geral, a maior parte dos estudantes do modelo híbrido estuda de forma 

síncrona e assíncrona (34), seguido por estudantes que estudam de forma síncrona (21), 

e assíncrona (13). 
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Necessidade de mudança física 

 A figura 20 a seguir mostra quantos dos respondentes tiveram necessidade de 

mudança para estudar no modelo híbrido. 

 

Figura 20: Número de estudantes que tiveram que realizar uma mudança física para estudar no modelo 

híbrido. 

 

Ao todo 45 dos 68 respondentes tiveram que realizar uma mudança física para 

estudar onde estudam, de forma híbrida. 

 

Caracterização da conectividade/acesso de internet 

A fim de avaliar como os respondentes caracterizam sua conectividade/acesso de 

internet, os estudantes avaliaram numa escala que vai de 0 (péssima conectividade) até 

10 (excelente conectividade) as suas percepções sobre o tema. 

 Os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos alunos que responderam 

pensam que sua conectividade está mais perto de excelente do que péssima, com uma 

média de 8,19 entre as respostas dos alunos e um desvio padrão de 1,62. 

 Em geral, essa avaliação mostra que a maior parte dos respondentes tem acesso à 

internet de modo satisfatório para aprendizado nesse modelo de ensino. 
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Avaliação da presencialidade no âmbito de ensino 

A fim de avaliar como os respondentes avaliam a questão da presencialidade no 

âmbito de ensino, os estudantes avaliaram numa escala que vai de 0 (nenhuma 

importância) até 10 (máxima importância) as suas percepções sobre o tema. 

 Em geral, essa avaliação mostra que a maior parte dos respondentes avaliam que 

a questão da presencialidade tem importância considerável no ensino híbrido, com uma 

média de 7,60 entre as respostas e um desvio padrão de 1,93. 

 

Competências desenvolvidas no Ensino Presencial 

 A tabela 12 abaixo mostra a frequência de repetição das competências 

desenvolvidas no ensino presencial, na visão dos alunos do modelo híbrido. 

 

Tabela 12: Quantidade de menções por competências mencionadas 

Competências Presencial 

Quantidade de 

menções 

Trabalho em equipe 18 

Interação Interpessoal 14 

Oratória 11 

Pontualidade 4 

Networking 4 

Não há 3 

Comunicação 2 

Apresentação 2 

Diálogo 1 

Disciplina 1 

Boa escrita 1 

Inteligência emocional 1 

Debate 1 

Reflexão 1 

Crítica 1 
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Tolerância 1 

Qualidade dos trabalhos 1 

Gerenciamento de tempo 1 

Determinação 1 

 

Sistematizando as respostas a fim de compreender a variabilidade das mesmas, é 

possível separar a classe de cada competência do ensino presencial da seguinte maneira: 

 

Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

competências 

1 menção 11 

2-5 menções 5 

6-10 menções 0 

11-15 menções 2 

Mais de 15 

menções 1 

Fonte: autor. 

 

 

 

Fonte: autor. 
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 Dessa forma, é nítido que as competências de “trabalho em equipe” e 

“interação” e “oratória” foram de longe as mais mencionadas. E que a única que está na 

classe mais alta é a competência de “trabalho em equipe”. 

 

Competências desenvolvidas no Ensino a Distância 

 A tabela 13 abaixo mostra a quantidade de menções para cada competência 

desenvolvida no ensino à distância, no modelo híbrido. 

 

Tabela 13: Competências desenvolvidas no EAD na visão dos estudantes do modelo híbrido. 

Competências à Distância 

Quantidade de 

menções 

Gerenciamento de tempo 33 

Organização 5 

Foco 5 

Disciplina 4 

Autodidatismo 3 

Gerenciamento de rotina 3 

Oratória 3 

Atenção 2 

Concentração 2 

Autonomia 2 

Independência 2 

Nenhuma 2 

Flexibilidade 1 

Troca de experiências 1 

Mídias digitais 1 

Apresentação 1 

Resistência 1 

Responsabilidade 1 

Trabalho em equipe 1 

Transparência 1 
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Sistematizando as respostas a fim de compreender a variabilidade das mesmas, é 

possível separar a classe de cada competência do ensino EAD da seguinte maneira: 

 

Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

competências. 

1 menção 8 

2-5 menções 11 

6-10 menções 0 

11-15 menções 0 

Mais de 15 

menções 1 

Fonte: autor. 

 

 

Fonte: autor. 

 Dessa forma, é nítido que a competência de “gerenciamento de tempo” é a mais 

mencionada, em disparado, em relação com as outras competências. 
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Desafios enfrentados com respeito a disciplinas experimentais no modelo híbrido 

Desafios (À distância) 

  A tabela 14 abaixo mostra os desafios enfrentados com respeito a disciplinas 

experimentais no modelo hibrido, no aprendizado à distância das mesmas: 

 

Tabela 14: Desafios enfrentados com respeito a disciplinas experimentais no modelo hibrido, no 

aprendizado à distância. 

Desafios Disciplinas 

Experimentais 

Quantidade de 

menções 

Não há 6 

Aprender através de Slides 3 

Não vê problema 2 

Trabalho em equipe 1 

Falta de clareza dos tutores 1 

Disciplina 1 

Não poder tirar dúvidas 1 

Falta de dinamismo 1 

Material Defasado 1 

Falta de foco 1 

Falta de contato 1 

Execução prática 1 

Internet ruim 1 

Não teve experiência 1 

 

Dessa forma, é perceptível que, para a maioria das pessoas que estudaram no 

modelo híbrido, não há desafios nas disciplinas experimentais.  
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Desafios (Presencial) 

 A tabela 15 abaixo mostra os desafios enfrentados com respeito a disciplinas 

experimentais no modelo hibrido, no aprendizado presencial das mesmas: 

 

Tabela 15: Desafios enfrentados com respeito a disciplinas experimentais no modelo hibrido, no 

aprendizado presencial 

Desafios 

Quantidade de 

menções 

Não vê 8 

Concentração 1 

Diminuição de custos operacionais 1 

Equilibrar timing 1 

Falta de recursos 2 

Não querer ir 1 

Sensação de estar preso 1 

Pouco tempo de aula 1 

Acompanhar aulas, tendo que faltar alguma 

vez 1 

Transporte 1 

 

Um ponto importante é que 63,24% dos respondentes não souberam responder, 

enquanto que a 8 pessoas avaliaram que não veem desafios. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

Ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado  

 O quadro 5 abaixo mostra os quatro comentários com respeito ao ambiente 

virtual de aprendizagem no modelo híbrido: 

 

Quadro 5: Comentários dos estudantes sobre o ambiente virtual de aprendizagem no modelo híbrido. 

O seu ambiente virtual de aprendizagem/sistema 

online disponibilizado pela sua instituição superior é 

relevante para sua percepção da sua modalidade de 

ensino? 

A parte do EAD deixa a desejar  

Não acho ruim, mas presencial é melhor! 

Podia ser bem melhor! 

Sim, porém as experimentais não valem a pena 

 

A fim de verificar se o ambiente virtual de aprendizagem/sistema online 

disponibilizado pela instituição de ensino superior é relevante para a percepção do 

estudante sobre a modalidade de ensino 75% disseram que sim, e apenas 19,12% 

disseram que não.  

 No campo “outros”, apenas 4 pessoas (5,88%) responderam, deixando 

comentários negativos. 
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4.3 MODELO EAD 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS RESPONDENTES 

Ano de nascimento 

 Na figura 21, verifica-se o ano de nascimento dos estudantes. 

 

Figura 21: Ano de nascimento dos respondentes do modelo EAD. 

 

No modelo EAD, a maior parte dos respondentes foram jovens nascidos em 

1998 (5). 

A figura 22, mostra a faixa de nascimento dos respondentes, mostrando 

quantidade de alunos nascidos em cada período. 

 

Figura 22: Faixa de nascimento dos estudantes do modelo EAD. 
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Portanto, enquanto que nos outros dois modelos, a idade da maioria dos alunos 

varia de 20 a 24 anos, a idade dos alunos do modelo EAD está mais distribuída do que 

nos outros dois modelos, segundo a figura b. 

 

Ano letivo 

Na figura 23, verifica-se o ano letivo de ingresso dos respondentes: 

 

Figura 23: Ano letivo de ingresso no modelo EAD. 

 

 

Há uma diferença implícita de semestre ou trimestre de ingresso, que varia de 

universidade para universidade. Por exemplo: os respondentes podem ter ingressado em 

no primeiro semestre ou no segundo semestre. 

A maior parte dos respondentes ingressaram na universidade no ano de 2019, o 

que aponta que as percepções do ensino superior EAD estão sendo feitas com grande 

peso por calouros. 
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Universidade 

 A tabela 16 mostra a quantidade de alunos respondentes por instituição de 

ensino. 

 

Tabela 16: Instituição dos respondentes do modelo EAD 

Instituição do Respondente N° de alunos 

UniCesumar 11 

Estácio 9 

UERJ 9 

UNIRIO 9 

UFF 6 

UFRRJ 6 

UFRJ 3 

Cederj 2 

Universidade Cruzeiro do 

Sul 2 

Braz cubas  1 

CEDERJ UERJ 1 

CEDERJ/UFRJ 1 

Redentor 1 

UENF 1 

UERJ/atual CEFET 1 

UFBA 1 

Unesa 1 

Uninter 1 

Uniube 1 

 

Grande parte dos respondentes foram da UniCesumar e Estácio, e houve 

respostas de pessoas que estudam em 19 universidades diferentes. 
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Cursos 

 Na tabela 17 e a seguir, verifica-se o número de alunos por curso, no modelo 

EAD. 

 

Tabela 17: Número de alunos por curso, no modelo EAD. 

Curso N° de alunos 

Pedagogia 16 

Administração 13 

Geografia 3 

História 3 

Ciências Biológicas 3 

Administracao Pública  3 

Ciências Contábeis  2 

Tecnologia em Sistemas de Computação 2 

Licenciatura em Ciências Biológicas 2 

Licenciatura em História 2 

Licenciatura em Pedagogia 2 

Licenciatura em Turismo 2 

Gestão de Recursos Humanos 2 

Turismo 2 

Letras 1 

Design Gráfico 1 

Bacharelado em Ciências Econômicas  1 

Marketing 1 

Sistema de Computação  1 

Neurieducação 1 

Licenciatura em Geografia  1 

Engenharia Civil 1 

Engenharia Elétrica 1 

Óptica e optometria  1 
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Houve respostas de pessoas de 29 cursos diferentes, e a maior parte dos 

respondentes fazem Pedagogia.  

Figura 24: Área de conhecimento no modelo EAD. 

 

 

Foi possível realizar um diagrama de Pareto, relativo às áreas de conhecimento 

dos estudantes, de acordo com o Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e 

Sequenciais (disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-

estatisticas-e-indicadores/cine-brasil/classificacao - Versão publicada em 25 de agosto de 

2020) 

Nota-se que não houve respostas de nenhum aluno da área de Agricultura, 

Silvicultura, Pesca e Veterinária. E que as respostas tem grande peso em Educação e 

Negócios, Administração e Direito. 
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Região 

 Na figura 25 a seguir, verifica-se a distribuição de região dos graduandos. 

 

Figura 25: Região dos alunos que estudam no modelo EAD. 

 

 

A região da maior parte dos respondentes foi no Rio de Janeiro (RJ), houve 

respostas de diversas outras cidades como se pode observar acima. 
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A figura 26 mostra a abrangência geográfica do estudo: 

 

Figura 26: Abrangência geográfica dos estudantes do modelo EAD. 

 

 

Os estudantes respondentes estão espalhados por nove estados: AP, BA, MG, 

MS, PR, RJ, SC, SP, RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

Gênero 

 A figura 27 mostra o gênero dos respondentes. 

 

Figura 27: Gênero dos respondentes do modelo híbrido. 

 

A maior parte dos respondentes foi do gênero feminino, formando 

aproximadamente um quarto da amostra. 
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Equipamentos para prática da educação 

Na figura 28 seguir, verifica-se os equipamentos utilizados para a prática da 

educação dos estudantes no ensino EAD. 

 

Figura 28: Equipamentos utilizados para a prática da educação dos estudantes no ensino EAD 

 

A maior parte dos respondentes possui celular e computador para a prática da 

educação (45,6%), 13 pessoas não utilizam o celular para a prática da educação e apenas 

1 pessoa não possui nenhum dos equipamentos listados para estudar. 

 A tabela 18 a seguir mostra a frequência de menções às dificuldades encontradas 

no modelo EAD. 

 

Tabela 18: Quantidade de menções às dificuldades expostas pelos estudantes no modelo EAD. 

Dificuldades 

Quantidade de 

menções 

Interação 10 

Nenhuma 9 

Rapidez de resposta 7 

Estabilizar rotina 3 

Material desatualizado 3 
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Gerenciamento de tempo 3 

Didática ruim 3 

Disciplina 3 

Concentração 2 

Comunicação 2 

Falta de assistência 2 

Distrações 2 

Acesso à internet 2 

Motivação 2 

Distância 1 

Autonomia 1 

Conectividade 1 

Material excessivo para estudo 1 

Individualismo 1 

Isolamento 1 

Diálogo 1 

Custo de passagem para realização de 

provas 1 

Conciliar trabalho e estudo 1 

 

Sistematizando as respostas a fim de compreender a variabilidade das mesmas, é 

possível separar a classe de cada dificuldade do ensino EAD da seguinte maneira: 

Intervalo de 

classes 

Quantidade de 

desafios na classe. 

1 menção 9 

2 menções 6 

3 menções 5 

4 menções 0 

5 menções 0 

Mais de 5 

menções 3 

Fonte: autor. 
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Fonte: autor. 

 Pode-se observar que a maior frequência de menções foi “interação” e a terceira 

maior foi “rapidez de resposta”, enquanto que em 2° resposta com mais menções foi 

“nenhuma”, apontando que, para 9 pessoas da pesquisa, o ensino EAD não oferece 

nenhuma dificuldade. 

 

Dificuldade Logística 

A fim de avaliar se a dificuldade logística para se chegar na universidade é um 

fator relevante na escolha entre um modelo de ensino ou outro, os estudantes avaliaram 

numa escala que vai de 0 (nada relevante) até 10 (totalmente relevante) as suas 

percepções sobre o tema. 

 Em geral, essa avaliação é medianamente relevante na opinião da maioria dos 

respondentes do modelo EAD, porém com grande discrepância de respostas, com uma 

média de 7,19 e desvio padrão de 2,98. 

 

Formato das Aulas 

 Na figura 29, observa-se o formato das aulas dos estudantes do modelo EAD. 
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Figura 29: Formato das aulas dos estudantes do modelo EAD. 

  

 

Em geral, a maior parte dos estudantes do EAD estudam de forma assíncrona 

(33), seguido por estudantes que estudam de forma síncrona e assíncrona (25), e 

síncrona (9). 

 

Necessidade de mudança física 

 A figura 30 a seguir mostra quantos dos respondentes tiveram necessidade de 

mudança para estudar no modelo EAD. 

 

Figura 30: Número de estudantes que tiveram que realizar uma mudança física para estudar no modelo 

EAD. 
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Ao todo 54 dos 67 respondentes não tiveram que realizar uma mudança física 

para estudar no modelo EAD. 

 

Caracterização da conectividade/acesso de internet 

A fim de avaliar como os respondentes caracterizam sua conectividade/acesso de 

internet, os estudantes avaliaram numa escala que vai de 0 (péssima conectividade) até 

10 (excelente conectividade) as suas percepções sobre o tema. 

 Os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos alunos que responderam 

pensam que sua conectividade está mais perto de excelente do que péssima, com uma 

média de 8,28 entre as respostas dos alunos e um desvio padrão de 1,49. 

 Em geral, essa avaliação mostra que a maior parte dos respondentes tem acesso à 

internet de modo satisfatório para aprendizado nesse modelo de ensino. 

 

Avaliação da presencialidade no âmbito de ensino 

A fim de avaliar como os respondentes avaliam a questão da presencialidade no 

âmbito de ensino, os estudantes avaliaram numa escala que vai de 0 (nenhuma 

importância) até 10 (máxima importância) as suas percepções sobre o tema. 
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 Em geral, essa avaliação mostra que a maior parte dos respondentes avaliam que 

a questão da presencialidade tem importância mediana no ensino EAD, com média de 

6,91 e desvio padrão das respostas de 1,84. 

 

Competências desenvolvidas no Ensino Presencial 

A tabela 19 abaixo mostra o número de menções às competências desenvolvidas 

no ensino presencial, na visão dos alunos do modelo EAD. 

 

 

 

Tabela 19: Quantidade de menções por competências mencionadas, na visão dos alunos do modelo EAD. 

Competências 

Quantidade 

de menções 

Trabalho em equipe 32 

Interação 16 

Oratória 14 

Gerenciamento do 

tempo 6 

Prática 6 

Não sei 2 

Sociabilidade 2 

Apresentação 1 

Debate 1 

Networking 1 

Comunicação 1 

Competitivividade 1 

Organização 1 

Regras sociais 1 

Autonomia 1 
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Sistematizando as respostas a fim de compreender a variabilidade das mesmas, é 

possível separar a classe de cada competência do ensino presencial da seguinte maneira: 

 

Intervalo de classe 

Quantidade de 

competências 

1 menção 8 

2-5 menções 2 

6-10 menções 2 

11-15 menções 1 

Mais de 15 

menções 2 

Fonte: autor. 

 

Fonte: autor. 

Dessa forma, é nítido perceber que as competências de “trabalho em equipe” e 

“interação” e “oratória” foram de longe as mais mencionadas. Trabalho em equipe e 

interação são competências da classe mais relevante no estudo. 

 

Competências desenvolvidas no Ensino a Distância 

A tabela 20 abaixo mostra a quantidade de menções para cada competência 

desenvolvida no ensino à distância, no modelo EAD. 
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Tabela 20: Competências desenvolvidas no EAD na visão dos estudantes do modelo EAD. 

Competências 

Quantidade de 

menções 

Gerenciamento do 

tempo 40 

Autonomia 6 

Disciplina 6 

Trabalho em equipe 4 

Responsabilidade 4 

Organização 3 

Concentração 3 

Prática escrita 3 

Oratória 2 

Independência 2 

Dedicação 2 

Foco 2 

Pesquisa 2 

Comprometimento 2 

Perseverança 1 

Autodidatismo 1 

Autoregulação 1 

Objetividade 1 

Prazo 1 

Didática 1 

Reflexão 1 

Senso de dever 1 

Resiliência 1 

 

Sistematizando as respostas a fim de compreender a variabilidade das mesmas, é 

possível separar a classe de cada competência do ensino EAD da seguinte maneira: 

 

Intervalo de classe Quantidade de 
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competências 

1 menção 9 

2-5 menções 9 

6-10 menções 2 

11-15 menções 2 

Mais de 15 

menções 1 

Fonte: autor. 

 

 

Fonte: autor. 

 Dessa forma, é nítido perceber que as competências de “gerenciamento de 

tempo” é a mais mencionada, em relação com as outras competências, estando na classe 

mais relevante para a pesquisa. 

 

Desafios enfrentados com respeito a disciplinas experimentais no modelo EAD 

Desafios (À distância) 

A tabela 21 abaixo mostra os desafios enfrentados com respeito a disciplinas 

experimentais no modelo EAD, no aprendizado à distância das mesmas: 
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 Tabela 21: Desafios enfrentados com respeito a disciplinas experimentais no modelo 

EAD, no aprendizado à distância 

Desafios 

Quantidade 

de 

menções 

Prática 2 

Falta de material 2 

Autonomia 1 

Transporte 1 

Laboratório virtual não tão bom como o 

presencial 1 

Falta de laboratórios 1 

Pouca orientação 1 

 

Um ponto importante é que 76,12% dos respondentes não souberam responder, 

enquanto o restante dos respondentes escreveu os desafios acima. 

Dessa forma, é perceptível que, para a maioria das pessoas que estudaram no 

modelo EAD, não há desafios nas disciplinas experimentais.  

 

Ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado  

A fim de verificar se o ambiente virtual de aprendizagem/sistema online 

disponibilizado pela instituição de ensino superior é relevante para a percepção do 

estudante sobre a modalidade de ensino 92,54% disseram que sim. 

 

Análise Comparativa dos Modelos 

Ambiente online, Logística, Conectividade, Presencialidade. 

 Com base nas respostas quantitativas anteriores com respeito às médias de cada 

avaliação, pode-se realizar uma análise comparativa entre os modelos de ensino no 

âmbito da relevância do ambiente online, da relevância da logística, da qualidade da 
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conectividade e da percepção de valor da presencialidade, numa escala de 0 a 10, como 

se vê na figura 31: 

Figura 31: Análise comparativa entre modelos. 

 

 Ainda que a distância das medidas não seja tão significativa de um modelo para 

outro, é possível verificar um comportamento como se a figura estivesse sendo 

deslocada verticalmente. Comparativamente, os dados sugerem que os estudantes do 

modelo EAD dão mais relevância para o ambiente online do que os estudantes dos 

outros modelos. A qualidade da conectividade de internet é semelhante aos alunos dos 

três modelos de ensino.  
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Ademais, os estudantes do modelo presencial não avaliam a dificuldade logística 

para escolherem seu modelo de ensino, tanto como os estudantes dos outros modelos. 

Os estudantes de todos os modelos avaliam a questão da presencialidade como 

importante com notas medianas para altas. 

Principais Competências. 

 As principais competências do ensino presencial, segundo os estudantes dos 

modelos Presencial, Híbrido e EAD, são: 

 

Quadro 6: Principais competências desenvolvidas no ensino presencial, segundo os estudantes. 

 

 Percebe-se que o “trabalho em equipe” aparece como a principal competência 

dentre todas as opiniões avaliadas. As outras duas competências que se destacam em 

todos os modelos são “interação” e “oratória” 

As principais competências do ensino a distância, segundo os estudantes dos 

modelos Presencial, Híbrido e EAD, são: 

 

Quadro 7: Principais competências desenvolvidas no ensino a distância, segundo os estudantes. 

 

 Percebe-se que “gerenciamento de tempo” aparece como principal competência 

dentre todas as opiniões avaliadas na opinião dos estudantes. A autonomia, como 

estudada na literatura, aparece apenas entre as principais opiniões dos alunos EAD, 

comprovando a característica como inerente a esse modelo. 

Modelo Presencial Modelo Híbrido Modelo EAD

Trabalho em equipe Trabalho em equipe Trabalho em equipe

Oratória Interação Interpessoal Interação

Gerenciamento de tempo Oratória Oratória

Interação social Pontualidade Gerenciamento do tempo

Modelo Presencial Modelo Híbrido Modelo EAD

Gerenciamento de tempo Gerenciamento de tempo Gerenciamento do tempo

Organização Organização Autonomia

Disciplina Foco Disciplina

Foco Disciplina Trabalho em equipe

Trabalho em equipe Autodidatismo Responsabilidade



99 
 

 

 

Particularidades técnicas das disciplinas experimentais 

 De acordo com os desafios apresentados pelos estudantes, foi possível 

compreender algumas particularidades técnicas que envolvem os estudantes dos três 

diferentes modelos. Um ponto de encontro entre os três modelos é a falta de material 

adequado para obter os ensinamentos técnicos e o segundo ponto de encontro foi com 

respeito à prática das disciplinas experimentais. 

 No modelo presencial, são latentes os desafios com respeito à infraestrutura 

básica para realizar os experimentos e aproximar os alunos da realidade da profissão. 

No modelo híbrido, a maioria dos respondentes não veem dificuldades técnicas para 

realização dos experimentos. No modelo EAD, a particularidade técnica que mais 

dificulta a aprendizagem é a completa falta de laboratórios ou laboratórios não tão bons 

virtualmente como presencialmente para aprendizado técnico. 

 

Principais dificuldades enfrentadas. 

As principais dificuldades nos respectivos modelos, segundo os estudantes dos 

modelos Presencial, Híbrido e EAD, são: 

 

Quadro 8: Principais dificuldades em cada modelo de ensino. 

 

 As principais dificuldades, segundo os estudantes do modelo presencial foram o 

deslocamento, o transporte, a compatibilidade de horário, a infraestrutura e a distância. 

Os estudantes do modelo híbrido têm a mesma percepção de distância e 

transporte como dificuldade que os estudantes do modelo presencial, além da questão da 

Modelo Presencial Modelo Híbrido Modelo EAD

Deslocamento - Interação

Transporte Transporte -

Compatibilidade de horário Conciliar trabalho e estudo Rapidez de resposta

Infraestrutura Distância Estabilizar rotina

Distância Disciplina Material desatualizado
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conciliação do trabalho e do estudo. Contudo, para a maior parte dos estudantes do 

modelo híbrido, não há dificuldades.  

 No modelo EAD a principal dificuldade é de interação, que, de certa forma, 

englobam rapidez de resposta. A dificuldade de estabilizar a rotina de estudos também é 

evidente, além de lidar com materiais desatualizados. 
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5. CONCLUSÕES  

5.1 Resultados. 

O presente estudo teve como objetivo identificar, dentre os estudantes de 

graduação que já obtiveram educação online e presencial, as vantagens e desvantagens 

percebidas entre as modalidades existentes, através da avaliação das percepções de valor 

de presencialidade, de competências desenvolvidas (em cada modelo) e das dificuldades 

de logística enfrentadas. Nesse sentido, foi observado que o objetivo foi atendido 

totalmente. 

Dessa forma, pelos dados e informações levantadas, é possível aliar as 

competências que cada modelo de ensino evoca através de uma “hibridização”, que 

pode ser a saída para que os parâmetros estudados possam ser potencializados. 

Em relação às questões problema formuladas no capítulo 1, identificou-se por 

meio da investigação que os estudantes do modelo presencial são os que dão mais valor 

à presencialidade no âmbito do ensino, seguidos pelos alunos do modelo híbrido e EAD. 

Com base nesse estudo, é razoável supor de que quanto maior o contato com o ensino 

presencial, maior a valorização da presencialidade. 

As principais competências desenvolvidas no ensino presencial são: trabalho em 

equipe, oratória, interação e gerenciamento do tempo. Essas competências foram as 

quatro mais mencionadas dentre os estudantes dos três modelos avaliados. Portanto, 

com base na literatura, é razoável supor que o valor da presencialidade e a interatividade 

citada pelos autores se referem, hoje, em grande proporção, ao desenvolvimento dessas 

competências que também são habilidades demandadas pela força de trabalho, 

atualmente. Por outro lado, as principais competências desenvolvidas no ensino a 

distância são: gerenciamento de tempo, autonomia, organização, disciplina, foco, 

trabalho em equipe, responsabilidade e autodidatismo. Portanto, esses resultados batem 

com a literatura estudada. Ademais, além do trabalho em equipe (trabalho coletivo); 

responsabilidade (responsabilização); e autonomia, citados pelos autores na literatura, as 

percepções de gerenciamento de tempo, organização, disciplina e foco também foram 

sublinhadas pelos estudantes. 

As principais dificuldades dos estudantes na modalidade presencial são de 

deslocamento, transporte, compatibilidade de horário, infraestrutura e distância. A 
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dificuldade em comum deste modelo com os estudantes do modelo híbrido é o 

transporte. Além do transporte, os estudantes do modelo híbrido contam com 

dificuldades de distância para realizar provas e de disciplina para estudar. Contudo, a 

maioria não vê dificuldades na sua modalidade. Os estudantes EAD veem como maior 

dificuldade a interação, rapidez de resposta e estabilização de rotina, além de material 

desatualizados para aprendizado. Porém, grande parte não vê dificuldade alguma em sua 

modalidade. Focalizar esforços na utilização dos espaços da universidade para as 

práticas experimentais, prezando pela infraestrutura, e deixar disciplinas teóricas de 

forma assíncrona poderia ajudar no desempenho acadêmico de todos os estudantes. 

Pode-se concluir que a logística é ligeiramente mais relevante para os estudantes 

do modelo EAD em comparação com os alunos dos outros modelos. Houve grande 

desvio padrão das respostas, demonstrando grandes diferenças entre as respostas dos 

alunos dos diferentes modelos, apontando para uma grande diferença de percepções. O 

resultado mostra que as dificuldades logísticas para se chegar à universidade afetam 

consideravelmente a escolha entre um modelo e outro. 

Com respeito às percepções sobre o sistema online, para 92,54% dos estudantes 

do modelo EAD, o sistema da instituição superior é relevante para sua percepção do 

ensino, seguido de 79.2% dos estudantes do modelo presencial e por 75% dos 

estudantes do modelo híbrido. Portanto, os resultados mostram que o sistema da 

instituição de ensino é consideravelmente relevante para a aprendizagem. Dessa forma, 

pode-se afirmar que o investimento nos sistemas de ensino são uma saída plausível para 

o desenvolvimento do aprendizado virtual em quaisquer modelos. Paralelo a isso é 

possível supor, com base na amostra, que o sistema pode ajudar a democratizar o acesso 

à educação, visto que os estudantes têm diferentes dispositivos tecnológicos para a 

prática da educação, porém boa conectividade com internet. O desenvolvimento do 

ensino híbrido geraria ganhos de qualidade de ensino para professores, coordenadores, 

alunos equipes como um todo que trabalham presencialmente para as IES.  

Dessa forma, conclui-se que o projeto de educação como um todo permeia os 

diferentes resultados acima, os quais comprovam que a educação não pode ser 

tecnocêntrica, mas sim centrada nas percepções dos estudantes das diversas 

modalidades. Também é papel da universidade contribuir para que esse projeto seja 

garantido. As previsões a respeito do desenvolvimento da banda larga não deve dar 
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resultado num contexto de precarização e degradação do trabalho do professor, portanto 

a hibridização dos ensinos existentes deve ser acompanhada com o desenvolvimento da 

infraestrutura e condições de trabalho necessárias para o exercício do ensino e do 

aprendizado. 

5.2 Sugestões de estudos futuros 

 O estudo pode ser reproduzido presencialmente quando a Pandemia do Covid-19 

terminar, para saber se os resultados podem ser verificados, de forma presencial.  Além 

disso, a pesquisa pode ser realizada por diferentes pesquisadores de outras regiões do 

país, por ter uma abrangência nacional e multifacetada. Além disso, sugere-se trabalhar 

bem o formulário para coleta de dados, a fim de não enviesar as respostas dos alunos 

com exemplos específicos (entre parêntesis). Outra melhora seria buscar distribuir 

melhor as idades dos diferentes estudantes, a fim de verificar com mais exatidão se os 

resultados das percepções se repetem para estudantes de diferentes faixas etárias. 
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APÊNDICE. 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Obrigado por contribuir com essa pesquisa! Esse formulário contém apenas 3 sessões 

de perguntas        

Por favor, só responda a esse formulário se você esteve com uma MATRÍCULA ATIVA 

em qualquer instituição de ensino superior do Brasil (2020 não será considerado). ✅ 

Favor considerar CONTEXTO ANTERIOR à Pandemia. 

 

Sessão 1: Formulário de Coleta de Dados (Perguntas com respeito às características 

gerais dos respondentes) 

1. Você está matriculado em alguma instituição de ensino superior no Brasil? 

2. Qual o ano do seu nascimento?  

3. Você tinha matrícula ativa em 2019.2 no ensino superior? (Alunos Ativos: 

alunos que efetuaram a matrícula na universidade em curso de graduação)  

4. Sinalize o ano e semestre de ingresso no seu curso atual (ex.: 2013.2)  

5. Em que instituição superior você estuda? (ex.: UFBA) 

6. Qual o seu curso? 

7. Qual o Estado/Cidade em que você estuda? (ex.: RJ/Rio de Janeiro)  

8. Qual o seu gênero? 

9. Quais desses equipamentos você possui na prática de educação? 

a. Celular 

b. Smart Tv 

c. Tablet 

d. Computador 

e. Nenhum 

f. Outros: 

 

Sessão 2: Modelos de Ensino (Considere o contexto anterior da Pandemia) 

10. Você estudava em que modelo até o final do ano de 2019?  
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Sessão 3: Modelo EAD 

11. Quais as principais dificuldades enfrentadas na modalidade à distância? 

12. A dificuldade logística para se chegar no curso presencial é um fator relevante 

na sua escolha entre um modelo de ensino ou outro? (sim ou não) 

13. Suas aulas a distância são mediadas:  

a. de forma síncrona (em tempo real) 

b. de forma assíncrona (não sendo em tempo real) 

c. de forma síncrona e assíncrona. 

14. Você teve que realizar uma mudança física de sua casa original para estudar a 

distância? (sim ou não) 

15. Como você caracteriza sua conectividade/acesso de internet? (1 – péssima 

conectividade; 10 – excelente conectividade) 

16. Como você avalia a questão da presencialidade no âmbito do ensino? (1 – 

nenhuma importância; 10 – máxima importância) 

17. Na sua opinião, quais são as principais competências desenvolvidas no ensino 

presencial?  (Ex.: oratória, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, etc) 

18. Na sua opinião, quais são as principais competências desenvolvidas no ensino à 

distância?  (Ex.: oratória, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, etc) 

19. Na sua opinião, quais são os desafios enfrentados no aprendizado à distância 

com respeito a disciplinas experimentais? (Obs.: Uma disciplina experimental 

normalmente trata de experimentos que são introduzidos em disciplinas em que 

se deseja ilustrar, ou reforçar, experimentalmente, algum conceito ou princípio 

que está sendo visto em uma disciplina teórica paralela)  

20. O seu ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado pela sua 

instituição superior é relevante para sua percepção da sua modalidade de ensino? 

(sim ou não) 

 

Sessão 4: Modelo Presencial 

21. Quais as principais dificuldades enfrentadas na modalidade presencial?  

22. A dificuldade logística para se chegar no curso presencial é um fator relevante 

na sua escolha entre um modelo de ensino ou outro?  (sim ou não) 
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23. Você já teve experiência de graduação em EAD no ensino superior? (ex.: caso 

tenha cursado alguma disciplina que tenha sido feita no formato EAD) (sim ou 

não) 

24. Você teve que realizar uma mudança física de sua casa original para estudar 

presencialmente? (sim ou não) 

25. Como você caracteriza sua conectividade/acesso de internet? (1 – péssima 

conectividade; 10 – excelente conectividade) 

26. Como você avalia a questão da presencialidade no âmbito do ensino? (1 – 

nenhuma importância; 10 – máxima importância) 

27. Na sua opinião, quais são as principais competências desenvolvidas no ensino 

presencial?  (Ex.: oratória, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, etc) 

28. Na sua opinião, quais são as principais competências desenvolvidas no ensino à 

distância?  (Ex.: oratória, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, etc) 

29. Na sua opinião, quais são os desafios enfrentados no aprendizado presencial 

com respeito a disciplinas experimentais? (Obs.: Uma disciplina experimental 

normalmente trata de experimentos que são introduzidos em disciplinas em que 

se deseja ilustrar, ou reforçar, experimentalmente, algum conceito ou princípio 

que está sendo visto em uma disciplina teórica paralela)  

30. O seu ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado pela sua 

instituição superior é relevante para sua percepção da sua modalidade de ensino? 

Sessão 5: Modelo Híbrido 

31. Quais as principais dificuldades enfrentadas na modalidade híbrida?  

32. A dificuldade logística para se chegar no curso presencial é um fator relevante 

na sua escolha entre um modelo de ensino ou outro? (sim ou não) 

33. Suas aulas a distância são mediadas:  

a. de forma síncrona (em tempo real) 

b. de forma assíncrona (não sendo em tempo real) 

c. de forma síncrona e assíncrona. 

34. Você teve que realizar uma mudança física de sua casa original para de forma 

híbrida? (presencialmente e a distância) (sim ou não) 

35. Como você caracteriza sua conectividade/acesso de internet? (1 – péssima 

conectividade; 10 – excelente conectividade) 
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36. Como você avalia a questão da presencialidade no âmbito do ensino? (1 – 

nenhuma importância; 10 – máxima importância) 

37. Na sua opinião, quais são as principais competências desenvolvidas no ensino 

presencial?  (Ex.: oratória, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, etc) 

38. Na sua opinião, quais são as principais competências desenvolvidas no ensino à 

distância?  (Ex.: oratória, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, etc) 

39. Na sua opinião, quais são os desafios enfrentados no aprendizado à distância 

com respeito a disciplinas experimentais? (Obs.: Uma disciplina experimental 

normalmente trata de experimentos que são introduzidos em disciplinas em que 

se deseja ilustrar, ou reforçar, experimentalmente, algum conceito ou princípio 

que está sendo visto em uma disciplina teórica paralela)  

40. Na sua opinião, quais são os desafios enfrentados no aprendizado presencial 

com respeito a disciplinas experimentais? (Obs.: Uma disciplina experimental 

normalmente trata de experimentos que são introduzidos em disciplinas em que 

se deseja ilustrar, ou reforçar, experimentalmente, algum conceito ou princípio 

que está sendo visto em uma disciplina teórica paralela)  

41. O seu ambiente virtual de aprendizagem/sistema online disponibilizado pela sua 

instituição superior é relevante para sua percepção da sua modalidade de ensino? 

(sim ou não) 

 

 

 

 


