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Resumo 

 

O presente artigo científico tem o propósito de compreender a percepção do discente de 

Administração Pública a respeito da contribuição da experiência universitária na modalidade 

de Ensino a Distância (EaD). Os dados foram obtidos através de pesquisa descritiva e de 

campo, por meio da investigação da vivência universitária dos alunos da disciplina de 

Políticas Públicas e Sociedade do primeiro período de 2016, no curso de Administração 

Pública do CEDERJ, polo situado no município de Paracambi/RJ. Conforme a percepção dos 

graduandos, elementos como flexibilidade, disciplina, autonomia e a metodologia são fatores 

relevantes no EaD. Além disso, esta modalidade tem contribuído para a formação acadêmica 

dos universitários e para seu crescimento pessoal e profissional. 
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1 – Introdução  
 

Diante de várias soluções oferecidas pelo Ensino a Distância, a modalidade tem 

buscado aumentar a capacidade de inclusão do sistema de ensino superior, através da 

promoção da qualidade do ensino e formação profissional dos graduandos (AZEVEDO, 

2000).  

Com a necessidade de preparar profissionais mais qualificados e com ênfase no capital 

intelectual, muitas empresas começaram a investir nos cursos a distância. Além disso, o 

mercado de trabalho passou a exigir uma educação profissional para agregar valores na 

formação e desenvolvimento desses profissionais. Pagenotto (2009) comenta que, conforme 

informação divulgada pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) existem 

empresas no mercado que desafiam os preconceitos ainda perdurados e optam pela 

contratação de profissionais formados pela modalidade a distância ao invés de alunos 
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presenciais. Pagenotto (2009, apud LOYOLLA, 2008) entende que isso ocorre, pois, as 

empresas acreditam que o aluno que estudou a distância e obteve bons resultados tem mais 

força de vontade, é mais dinâmico, independente, disciplinado e tem mais concentração em 

suas tarefas. 

Levando em consideração a competitividade do mercado em constante crescimento, a 

busca pela qualificação profissional só tem aumentado e a procura por essa modalidade de 

ensino avulta-se continuamente. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre 2011 e 2012, as matrículas do curso a 

distância foram de 12,2% em relação aos 3,1% nos presenciais, ou seja, a modalidade a 

distância já representa mais de 15% do total de matrículas em graduação (INEP, 2013). Tal 

matéria revela o crescimento na demanda pelo ensino a distância. 

Todavia, apesar do desenvolvimento do EaD nos últimos tempos, esta modalidade de 

ensino permanece sendo vista com olhar de desconfiança por algumas pessoas que julgam o 

curso como insuficiente na formação de bons profissionais. Em outras palavras, pode-se dizer 

que há grande resistência quanto ao EaD, já que as pessoas o enxergam como forma 

educacional inferior (BELLONI, 2006). Acredita-se que este fato ocorre pela falta de 

informação das pessoas acerca do funcionamento e contribuição dessa modalidade de ensino 

ao graduando. 

Baseado neste pressuposto, o presente artigo tem como objetivo geral diagnosticar a 

percepção do discente do curso de Administração Pública ministrada na modalidade EaD pelo 

Consórcio CEDERJ/CECIERJ no polo presencial do município de Paracambi (RJ) acerca da 

contribuição da experiência universitária em seu desenvolvimento acadêmico, bem como 

analisar as motivações do ingressante do curso nesta modalidade de ensino.  

Nesse sentido, busca-se na compreensão deste caso identificar algumas 

particularidades do discente da modalidade EaD a partir da experiência universitária do aluno, 

de modo a apresentar fatores relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

ingressantes em um curso de graduação em Administração Pública semipresencial.  
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2 – Referencial Teórico 

 

Ao longo do referencial teórico, os tópicos investigados serão subdivididos da seguinte 

maneira: o Ensino a Distância (EaD), procurando explicar a importância da modalidade para a 

formação acadêmica do aluno enquanto prática democrática e proporcionadora da autonomia 

do discente; o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), buscando expor a estrutura da 

plataforma utilizada pelos docentes e discentes para subsidiar o processo de ensino-

aprendizagem a distância; e, os Benefícios e Limitações Metodológicas do EaD, 

caracterizados pelos pontos positivos e negativos da modalidade. 

 

2.1 O Ensino a Distância (EaD) 

 

Dewey (1936) defende o ensino democrático. De acordo com o autor, a instituição 

deve estimular a capacidade do aluno de pensar por si só, garantir que o mesmo desfrute de 

suas experiências e que ao invés do conhecimento ser repassado em sua totalidade pelo 

docente, é necessário que o aluno também o apresente. A educação precisa transformar o 

aluno por inteiro, isto é, fazê-lo desenvolver a área física, emocional e intelectual.  

Cunha (2009) afirma que a contribuição do ensino a distância para a democratização 

do acesso à educação reflete em processos de formação permanente, de maneira qualificada 

para os indivíduos que precisam aperfeiçoar-se continuamente em sua área de atuação no 

trabalho. Dentro desta lógica, o EaD é uma modalidade de ensino que se apresenta 

democrática por corresponder às necessidades daqueles que trabalham e querem aprimorar-se 

intelectualmente, mas que não possuem flexibilidade na rotina para embarcar em um ensino 

presencial. O que significa que esse ensino não é excludente, pelo contrário, conforme 

entende Casteller (2008), o ensino democrático iguala as oportunidades. 

Assim, aqueles que recorrem ao ensino a distância, lidam com um ensino onde a 

transmissão de conhecimento ocorre entre professores e alunos separados de forma física. 

Para subsidiar essa comunicação, recorrem-se às tecnologias de informação disponibilizadas 

para o acesso, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Moran (2002) relata que 

no Ensino a Distância, os docentes e discentes ficam separados fisicamente no espaço e no 
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tempo, mas podem ser interligados por intermédio de tecnologias, especialmente as 

telemáticas, como a Internet, o correio, rádio, televisão, vídeo, telefone e fax. 

Santos (2009) ao analisar o uso das tecnologias no EaD, opina que o EaD é 

considerado uma modalidade em crescente expansão que possibilita a promoção do 

crescimento da educação nacional. O surgimento da internet e avanços nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação também ajudaram para que o terceiro grau no Brasil se 

democratizasse, sendo que as políticas de diversificação da modalidade de ensino no setor 

público têm propósitos democratizantes. Côrrea (2005, p.16) salienta que o EaD traz 

vantagens à vida acadêmica do universitário, englobando “massividade espacial, o menor 

custo para o estudante, a diversificação da população, a individualização da aprendizagem, a 

quantidade sem perda da qualidade e a autodisciplina de estudo”. 

Freire (1996) ao considerar que o aluno deve ler o mundo para então transformá-lo, 

teve a intenção de retratar a instituição de ensino como um meio de somar no aprendizado do 

estudante em termos de criatividade e prazer pela pesquisa. O autor advoga que a instituição 

deve investir na autonomia do discente. Transferindo tal teoria para o EaD voltado ao curso 

de Administração Pública, é possível denotar que ela é responsável por mover o universitário 

rumo ao progresso em seu aprendizado acadêmico, aflorando nele a consciência crítica e 

exigindo-lhe independência. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem no ensino a distância constitui-se por flexibilidade, 

abertura de sistemas e oportunidade de autonomia do discente. O EaD é adequado às 

mudanças sociais e econômicas vigentes, por ser uma modalidade que tem como foco o 

discente. Assim, essa modalidade educacional está elencada as suas metodologias e 

estratégias pedagógicas. Tornando o EaD proprietário de todos atributos capazes de promover 

a postura ativa de educação permanente e aprendizagem autônoma (BELLONI, 1999). 

O processo educativo acontece quando existe uma materialização, isto é, uma 

mudança interior que se materializa no comportamento das pessoas. Logo, entende-se que a 

educação deve ir além da teoria, tendo em sua base a prática, ação e criatividade 

(GONSALVES, 2009).  

 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

5 

 

2.2 -Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

As novas tecnologias e o computador entraram em cena para que a educação fosse 

reanimada, já que estava cansada e fundamenta somente no discurso oral e na escrita 

(TEIXEIRA, 2000). Os meios utilizados pelo ensino a distância para subsidiar o processo de 

ensino-aprendizagem não são aqueles de explicação face a face, isso porque, diferente do 

ensino presencial, o ensino a distância sucede em momentos e lugares distintos e também 

móveis, utilizando organização de apoio e mídia (OLIVEIRA, 2009). 

O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam também suas 

formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos (KENSKI, 2009, p. 21). Atualmente, os 

alunos utilizam redes sociais como Facebook, WhatsApp, Youtube, dentre outras, para a 

realização de suas obrigações escolares. Por meio desses novos aplicativos que surgiram com 

a globalização, foi possível a criação de grupos de estudos, troca de experiência e materiais, 

bem como, a socialização de pessoas distantes, aproximando-as. 

O surgimento de novas maneiras de aprender e ensinar promoveu o avanço de 

tecnologias de informação e comunicação que são primordiais para dar base ao processo de 

aprendizagem a distância. Na composição do EaD, o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

destaca-se como um ambiente que visa responder as demandas nesta modalidade. Sendo 

assim, foram desenvolvidas metodologias para serem utilizadas nesse ambiente.  

Para Moraes (2002, p. 203), "em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre 

os participantes é de extrema importância. É por meio das interações que se torna possível a 

troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação." Os ambientes de 

aprendizagem são espaços que permitem relações com o saber, sendo assim, o principal fator 

do processo de aprendizagem. Este favorece a edificação do conhecimento através das 

interações do discente com o conteúdo, com outros alunos e com o docente (OLIVEIRA et 

al., 2004; VALENTINI, SOARES, 2005). 

Nesse sentido, o artigo 1º do Decreto Lei 5.622 de 19 de dezembro de 2005, 

responsável por normatizar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) 

delibera que no ensino a distância, a mediação didático-pedagógica é realizada através de 
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meios e tecnologias de informação e comunicação, onde docente e discente produzem 

atividades educativas com lugares e tempos diversos (BRASIL, 2005). 

Brasil (2007) considera que o AVA é constituído por programas que armazenam, 

administram e disponibilizam conteúdos em formato Web. Esses programas são: tarefas 

virtuais (webquest), modeladores, textos colaborativos (wiki), animações, fóruns, aulas 

virtuais, salas de bate-papo, dentre outros.  

Portanto, um Ambiente Virtual de Aprendizagem seria a principal ferramenta 

mediadora no EaD capaz de combinar possibilidades inéditas de interação mediatizada 

(professor/aluno e aluno/aluno) e de interatividade através de materiais variados e com 

qualidade, utilizando ferramentas como e-mails; listas e grupos de discussão; conferências; 

sites e blogs, além de textos, hipertextos; vídeos; sons e imagens, aproximando a flexibilidade 

da interação humana com a independência no tempo (BELLONI, 2007). 

 

2.3 – Benefícios e Limitações Metodológicas do EaD 

 

O Ensino a Distância possui pontos positivos e negativos em sua metodologia. 

Segundo Carneiro (2001), os benefícios envolvem a ampliação da oferta de cursos, 

oportunidade de formação adaptada às exigências atuais para pessoas que não tiveram 

possibilidade de cursar o ensino presencial, inexistência de rigidez em relação ao tempo e 

espaço de estudo, possibilidade de que o discente concilie estudo e trabalho, o aluno aprende 

no próprio tempo e torna-se ativo ao buscar o conhecimento, além de permitir capacitação 

profissional. Já as limitações englobam a limitação da socialização, empobrecimento da troca 

direta de experiência, a correção de erros de forma mais lenta, necessidade de planejamento 

em longo prazo e os riscos de fraude ou plágios, que são maiores (CARNEIRO, 2001). 

Dentre os fatores listados acima, a falta de vínculo professor/aluno é um dos principais 

motivos pelos quais as pessoas duvidam da credibilidade do EaD, representando um total de 

37% (TERRA, 2003). Esse fator resulta em limitação da socialização e exige muita disciplina 

do graduando. O aluno, então, precisa recorrer ao AVA para suprir essa limitação do EaD. 

Nesse sentido, Levy (1996) entende que a virtualização do ambiente de aprendizagem 
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agregou na educação maiores oportunidades de um ensino dinâmico, rápido e objetivo entre 

discentes e docentes.  

O Ensino a Distância e os sistemas de gerenciamento de cursos a distância que são 

veículos que transmitem informação e comunicação contribuem ao responder às limitações e 

demandas temporais e espaciais, a fim de construir conhecimentos de forma colaborativa 

(LEVY, 1996). Moran (2007) relata que o ensino semipresencial tem tendência de avançar 

porque as crianças e os jovens já possuem relação com a Internet, redes, celulares e 

multimídia e assim, diferentes tipos de ambientes virtuais de aprendizagem têm sido 

apresentados, com suas vantagens e características de uso. 

É preciso, ainda, que o discente virtual tenha características como: pensar 

criticamente, ter capacidade de refletir, ter motivação para dedicar parte do tempo semanal ao 

estudo, além de acreditar que há possibilidade da educação de qualidade ocorrer em qualquer 

lugar e momento (PALLOFF & PRATT, 2004). 

Esse perfil pode contribuir para amenizar o impacto da falta de vínculo entre o docente 

e discente através do AVA, ferramenta que permite a participação de todos. Para Palloff e 

Pratt (2004), essa participação de todos contribui para as interações entre professores/docentes 

e a colaboração na aprendizagem que surge dessa interação. Logo, forma-se uma comunidade 

de alunos em que o conhecimento é transmitido e os significados criam-se em conjunto, 

possibilitando a preparação do terreno para obtenção de bons resultados no processo de 

aprendizagem. 

A aprendizagem não pode ser passiva no ambiente do EaD, conforme explica Palloff e 

Pratt (2004), uma vez que para as autoras, tanto o aluno quanto professor devem participar do 

processo ativo de aprender para obter sucesso. Cria-se uma rede de aprendizagem nesse 

processo, isto é, de interação, onde a aquisição de conhecimento ocorre de forma colaborativa. 

 

 

3 – Metodologia 

 

O tipo de pesquisa do presente artigo científico baseia-se em dois critérios de 

classificação: 1) quanto aos fins e 2) quanto aos meios (VERGARA, 1998).  
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Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois expõe as características de 

uma determinada população (VERGARA, 1998). Sendo realizada no polo do Centro de 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) em Paracambi (RJ), a 

investigação abrange os alunos do curso de Administração Pública que cursaram a disciplina 

de Políticas Públicas e Sociedade no primeiro semestre de 2016. 

Quanto aos meios de investigação, foi realizada uma pesquisa de campo, tendo em 

vista que a investigação empírica foi realizada in loco a fim de dispor de meios para explicá-la 

(VERGARA, 1998). Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada por meio de questionário 

semiestruturado, combinando perguntas abertas e fechadas (escolha múltipla) com a 

finalidade de compreender o tema explorado e permitir o aumento da participação do aluno, 

dando-lhe oportunidade de expressar-se, caracterizando assim a pesquisa com abordagem 

qualitativa. Os alunos puderam escolher mais de uma opção dentre as alternativas 

disponibilizadas.  

De um total de 28 alunos que cursam Políticas Públicas e Sociedade no CEDERJ de 

Paracambi, 20 alunos se dispuseram a responder ao questionário aplicado, correspondendo a 

71, 43% do total da amostra. Este questionário foi aplicado através de correio eletrônico, no 

período de 05/04/2016 a 18/04/2016, e fundamentado na realidade prática dos alunos, 

buscando entender suas visões quanto ao ensino a distância.  

A escolha pela investigação aos alunos da disciplina de Políticas Públicas e Sociedade 

é justificada pelo fato de ser uma disciplina do oitavo período, realizada por alunos já 

experientes no curso e aptos a responder o questionário sobre o ensino a distância devido a 

maior convivência com a modalidade. Vale destacar que, o ensino a distância, por buscar a 

formação de profissionais qualificados para atuarem no mercado de trabalho, influenciou a 

escolha pela disciplina Políticas Públicas e Sociedade por esta voltar-se para os métodos 

teóricos e tratar também de questões práticas da vida profissional do administrador público, 

confrontando a teoria e prática, e então, oportunizando uma pesquisa bem fundamentada. 

Para tratamento dos dados, utilizou-se a pesquisa quantitativa através do método 

survey, onde foi aplicado questionário para coletar as respostas dos discentes e logo após, 

formulou-se tabelas com a percentagem da frequência estatística das respostas escolhidas para 

apresentar os resultados. 
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Para que os dados fossem ilustrados, as respostas foram organizadas e comparadas 

através de tabelas, mediante a interpretação das informações auferidas tendo como base a 

fundamentação teórica apresentada neste trabalho. 

A limitação relativa ao método de pesquisa utilizado equivale ao pouco controle que o 

pesquisador exerce sobre a coleta de dados e condições desconhecidas pelo mesmo 

influenciar nos resultados. Além disso, pesquisas baseadas em questionário abrem a 

possibilidade dos pesquisados não responderem às perguntas do questionário de forma franca, 

interferindo na veracidade da investigação. 

 

4 - Resultados e discussões 
 

Os resultados foram coletados através de formulário online e interpretados sobre a 

ótica dos alunos em relação ao curso de Administração Pública na modalidade a distância. 

Com base no questionário aplicado aos alunos, foram criadas tabelas com percentuais 

estatísticos de suas respostas.  

Na Tabela 1, formada por respostas fechadas, os números demonstram a percepção 

dos alunos em relação aos fatores que influenciam na escolha do Ensino a Distância. A 

maioria considera flexibilidade (43%) um fator que mais influência na escolha.  

 

Tabela 1: Fatores que influenciaram a escolha pelo EaD 

Fatores que influenciaram a escolha pelo EaD 
Respostas 

Fechadas 
Percentual 

Flexibilidade 17 43% 

Acessibilidade 9 23% 

Custo 7 18% 

Reconhecimento do MEC 6 15% 

Qualidade do Curso 1 3% 

Total de respostas 40 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto às perguntas abertas, os alunos responderam que a falta de tempo; cursar uma 

faculdade pública mesmo trabalhando; a flexibilidade de tempo; disponibilidade de tempo; 

facilidade de aprendizagem pela plataforma; interesse pelo curso de Administração Pública; 

cursar uma faculdade pública; autodisciplina; qualidade das universidades; eficiência e 
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eficácia; crescimento profissional e acessibilidade, também os influenciaram a escolher a 

modalidade. 

Para Cunha (2009), o EaD proporciona a democratização no que concerne ao acesso à 

educação. Já Dewey (1936) defende o funcionamento do ensino democrático que permite a 

participação dos alunos. Confrontando o pensamento dos autores aos fatores que 

influenciaram os universitários na escolha do ensino a distância, mecanismos como 

acessibilidade, flexibilidade, reconhecimento pelo MEC, custo e qualidade do ensino são 

fatores que democratizam o EaD, dado que abrem a possibilidade de uma maior parte de 

indivíduos usufruí-lo, além de que o fator flexibilidade, mais escolhido, abre espaço para 

maior participação do discente, já que o mesmo passa a organizar a rotina para adequá-la ao 

ritmo de estudos. 

Na Tabela 2, estão relacionados os tipos de crescimento proporcionados pelo EaD. 

Dentre os alunos pesquisados, 62% responderam que tanto a área intelectual, profissional 

quanto pessoal são desenvolvidas (todas as alternativas apresentadas). 

 

Tabela 2: Tipos de Crescimento 

Qual tipo de crescimento que o curso lhe 

proporciona? 
Respostas Fechadas Percentual 

Intelectual 1 5% 

Profissional 6 28% 

Pessoal 1 5% 

Todas as alternativas 13 62% 

Total de respostas 21 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No âmbito das respostas abertas, os demais crescimentos listados pelos docentes 

acerca do ensino a distância incluem o pensamento crítico e técnico, desenvolvimento e 

agregação de conhecimento no campo da administração pública, fortalecimento de 

habilidades, aprimoramento dos valores motivacionais, potencialização da cidadania e 

estímulo ao lado social. Freire (1996) pregou em seus ensinamentos a necessidade da escola 

construir seres pensantes e revestidos de autonomia. Para o autor, a escola deve ser o local 

onde os discentes são instigados a desenvolver seu pensamento crítico. Dewey (1936) acredita 

em uma educação que cause mudança no aluno em sua totalidade. No presente contexto, isso 
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remete ao crescimento do graduando nas áreas profissional, intelectual e pessoal através do 

ensino a distância. 

No que concerne aos desafios impostos pelo Ensino a Distância, os graduandos 

puderam escolher mais de uma alternativa dentre as seguintes opções: disciplina, ausência de 

um professor presencial, concentração, disponibilidade de tempo e acesso às tecnologias de 

informação e comunicação. Das 27 respostas fechadas, 41% disseram que disciplina é o maior 

desafio em um curso a distância. Os dados estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Desafios  
Quais são em sua opinião os desafios da modalidade 

à distância? 
Respostas Fechadas Percentual 

Disciplina   11 41% 

Ausência de professor presencial 8 30% 

Concentração 6 22% 

Disponibilidade de tempo 1 4% 

Acesso as tecnologias de informação e comunicação 1 4% 

Total de respostas 27 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Conforme apresentado pelo tópico 2.3 do referencial teórico, o EaD possui tanto 

benefícios quanto limitações. As limitações dessa modalidade correspondem às restrições que 

se apresentam como desafios impostos ao discente do EaD. Um dos desafios mais destacados 

é pertinente à disciplina exigida do aluno. No EaD, há falta de vínculo entre o professor e o 

aluno, conforme explica (TERRA, 2003). O que exige disciplina do discente, conferindo ao 

mesmo maior liberdade para adequação do estudo à rotina. 

Quando perguntados se consideram que o EaD proporciona autonomia, todos os 20 

alunos respondentes escolheram a opção “Sim”, caracterizando 100% da amostra. 

Novamente, recorre-se a Freire (1996), que em sua obra, defende que a instituição de 

ensino tem função de motivar o graduando em sua aprendizagem, ao invés de depositar o 

conteúdo nele, deve influenciá-lo a pensar, ou seja, dar liberdade para que o próprio construa 

seu conhecimento e seja despertada a consciência crítica. Em outras palavras, concede ao 

discente a autonomia necessária ao processo educacional. Nessa acepção, todos os 

pesquisados consideram que o ensino a distância lhes proporciona autonomia. 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

12 

 

Caso os alunos tivessem respondido “Sim”, eles deveriam descrever o que significa ter 

autonomia ao realizar um curso a distância. As opções respondidas foram: buscar administrar 

o tempo conciliando as atividades com os estudos, buscar desenvolver estratégias de estudo, 

enfrentar os desafios que seguem no decorrer do curso e cumprir as tarefas direcionadas em 

tempo determinado. Dentre estas opções, 40% dos investigados acreditam que buscar 

administrar o tempo conciliando as atividades com os estudos, é fator que determina a 

autonomia na EAD (Tabela 4). 

Tabela 4: Autonomia 

O que considera autonomia na EAD? Respostas Fechadas Percentual 

Buscar administrar o tempo conciliando as atividades 

com os estudos. 14 40% 

Busca desenvolver estratégias de estudos. 8 23% 

Enfrentar os desafios que surgem no decorrer do curso. 6 17% 

Cumprir as tarefas direcionadas em tempo determinado. 7 20% 

Total de respostas 35 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Os discentes também apontaram que o fato do aluno decidir o momento mais oportuno 

e apropriado para os estudos, buscar estratégias, o processo de aprendizagem condicionado, a 

liberdade com responsabilidade, a busca pelo conhecimento necessário às expectativas do 

curso e aprendizagem individual são aspectos que promovem a autonomia do mesmo em 

curso de EaD.   

Quando questionados sobre o que consideram mais importante no Ensino a Distância, 

os educandos puderam escolher mais de uma opção dentre as seguintes opções: metodologia, 

feedback do tutor, pesquisa e ferramentas modernas. Conforme apresentado na Tabela 5, os 

alunos consideraram a metodologia (36%) como o elemento mais importante na modalidade. 

 

Tabela 5: Elementos importantes no Ead. 

O que você acha que é mais importante no 

Ensino a Distância? 
Respostas Fechadas Percentual 

Metodologia 13 36% 

Feedback do Tutor 12 33% 

Pesquisa 6 17% 

Ferramentas Modernas 5 14% 

Total de respostas 36 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Os elementos que possuem grau de importância no EaD fazem parte do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) apresentando no tópico 2.2 do referencial teórico. A 

metodologia engloba características como separação física professor/aluno, exercícios à 

distância, livros eletrônicos em detrimento dos livros tradicionais; as ferramentas modernas 

são os chats, bibliotecas virtuais, fóruns, salas de bate papo, webquest, simulador; o feedback 

do tutor é a resposta do docente à indagação do discente que ocorre pela sala de tutoria do 

AVA; já a pesquisa pode ser realizada pelos portais disponíveis no AVA, como o Portal dos 

Periódicos CAPES e Portal TECA. 

A análise de dados colhida demonstra que o fator que mais se destacou na escolha do 

discente pela modalidade de Ensino a Distância foi a flexibilidade que o mesmo proporciona, 

já que, o aluno pode adequar a rotina ao ritmo de estudos, conciliando a vida pessoal, 

profissional com a vida intelectual. No que concerne ao tipo de crescimento gerado pelo 

curso, a maior parte dos alunos respondeu que tanto o lado profissional, pessoal quanto 

intelectual foi desenvolvido em virtude do Ensino a Distância.  

Dentre os desafios do Ensino a Distância, os alunos consideram a “Disciplina” como o 

maior desafio, uma vez que, ficam livres para decidir o horário de estudo. No âmbito da 

autonomia, a resposta dos alunos foi unânime, pois todos consideraram que o Ensino a 

Distância lhes proporciona autonomia. Logo, a resposta mais escolhida foi que ter autonomia 

no EaD é poder administrar o tempo disponível de maneira a conciliar as atividades pessoais e 

profissionais com os estudos. Por fim, o elemento mais importante no Ensino a Distância para 

os discentes é a metodologia.  

 

5 - Conclusão 

 

A experiência universitária na modalidade de ensino a distância proporciona ao 

discente de Administração Pública no Consórcio CEDERJ/CECIERJ de Paracambi, um 

desenvolvimento profissional e os capacitam para agir proativamente no ambiente de 

trabalho. É real que a modalidade a distância até este momento, não seria a opção de alguns 

indivíduos que sonham em cursar o ensino superior. Isso se dá pelo fato de o ensino 

presencial ser padrão no Brasil e para algumas pessoas estudarem sem a presença diária de um 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

14 

 

mediador, requer muita disciplina. Especificamente, no curso de Administração Pública, 

procurou-se avaliar o impacto dessa nova modalidade de educação, ensino e aprendizagem na 

vida intelectual dos universitários e a percepção do discente quanto ao ensino.  

Há fatores psicológicos envolvidos na realização de um curso a distância. O principal 

é a autonomia, ou seja, a independência para realizar atividades acadêmicas na hora e lugar 

que o aluno achar adequado, envolvendo a livre escolha e a necessidade de harmonizar as 

diversas áreas da vida para conseguir realizar com êxito o que o EAD demanda. Esse ensino, 

de acordo com os resultados da pesquisa, desenvolve todas as áreas: profissional, pessoal e 

intelectual. O discente, então, passa a se empenhar no alcance de sua própria independência 

como profissional. Posto que, existem diversas barreiras que ele deve ultrapassar. Vale 

ressaltar que há uma grande necessidade de ter disciplina para conciliar vida pessoal, 

profissional e intelectual, buscando através de seu próprio esforço, manejar o tempo em prol 

dos objetivos aspirados. 

Nessa perspectiva, o EAD assume o papel de desenvolvedor do aluno como sujeito 

capaz de superar as barreiras provenientes da modalidade, o que não significa que depende 

única e exclusivamente desse ensino. É o esforço diário do aluno somado a sua dedicação que 

contribui para a formação de brilhantes estudantes e grandes profissionais capazes de intervir, 

ter novas ideias, empreender e liderar com confiança e inteligência as organizações. 

É essencial a realização de investigações subsequentes para tornar o tema mais 

conhecido por todos, visando que informações acerca do ensino a distância cheguem até 

aqueles que ainda o consideram insuficiente ou despreparado para formar profissionais 

qualificados, só assim será quebrado o paradigma do ensino a distância como uma 

modalidade inferior. 
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