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RESUMO 
 

 

A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que prevê a 

construção da autonomia do aluno no processo de ensino e de aprendizagem. 

Esta monografia objetiva levantar aspectos dessa questão na bibliografia 

levantada e investigar o perfil do aluno nos cursos na modalidade a distância e 

evidenciar as competências necessárias a serem desenvolvidas nessa modalidade. 

Os procedimentos metodológicos foram: levantamento bibliográfico, aplicação e 

análise de questionário online, através da plataforma google forms, com 

perguntas relacionadas à atuação dos estudantes nessa modalidade de ensino. 

Foram obtidas noventa respostas de alunos de cursos diversos e em vários polos 

do estado de Pernambuco. Constatou-se que os alunos demonstram clareza do 

que é ser um aluno autônomo. A expectativa é que esse resultado possa auxiliar 

aos alunos que estão ingressando nos cursos EAD e instituições de cursos em EAD 

a direcionar procedimentos que viabilizem o alcance dessas habilidades em seus 

alunos.   

Palavras-chave: Educação a Distância, Autonomia, Aluno. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Distance Education (EAD) is a teaching modality that provides for the 

construction of student autonomy in the teaching and learning process. This 

monograph aims to raise aspects of this issue in the bibliography raised and to 

investigate the profile of the student in the courses in the distance modality and 

to demonstrate the necessary skills to be developed in this modality. The 

methodological procedures were: bibliographic survey, application and online 

questionnaire analysis, through the platform google forms, with questions 

related to the students' performance in this teaching modality. Ninety responses 

were obtained from students from various courses and at various poles in the 

state of Pernambuco. It has been found that students demonstrate clarity of what 

it is to be an autonomous student. The expectation is that this result may help 

students who are entering the EAD courses and institutions of EAD courses to 

direct procedures that enable the achievement of these skills in their students. 

Keywords: Distance Education, Autonomy, Student.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, podem ser consideradas as seguintes modalidades de Educação: 

presencial e a distância. A modalidade presencial é a comumente utilizada nos 

cursos regulares, onde professores e alunos encontram-se sempre em um mesmo 

local físico, chamado sala de aula, e esses encontros se dão ao mesmo tempo: é o 

denominado ensino convencional. Na modalidade a distância, professores e 

alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo. Esta modalidade 

de educação é efetivamente através do intenso uso de tecnologias de informação 

e comunicação, podendo ou não apresentar momentos presenciais (MORAN, 

2009). 

De acordo com Nunes (1994), a Educação a Distância constitui um recurso de 

incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma 

mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos 

serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é 

possibilitado pelas novas tecnologias nas áreas de informação e comunicação que 

estão abrindo novas possibilidades para os processos de ensino-aprendizagem a 

distância. Novas abordagens têm surgido em decorrência da utilização crescente 

de multimídias e ferramentas de interação a distância no processo de produção 

de cursos, pois com o avanço das mídias digitais e da expansão da Internet, torna-

se possível o acesso a um grande número de informações, permitindo a interação 

e a colaboração entre pessoas distantes geograficamente ou inseridas em 

contextos diferenciados. 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino que prevê a 

construção da autonomia do aluno no processo de ensino e de aprendizagem. 

Essa modalidade encontra-se em expansão no Brasil e insere em seu contexto a 

ideia de flexibilidade na forma de estudar. Os alunos que buscam essa 

modalidade, em grande parte são compostos por adultos trabalhadores, 

geralmente, sem condições de frequentar cursos presenciais, por fatores como 

ausência de tempo e de recursos financeiros. 

Segundo Preti (2000), a EAD é uma modalidade de ensino que utiliza meios 

adequados para atingir um grupo seleto de pessoas e que alcança destaque por 

criar, por intermédio das tecnologias, novas situações de aprendizagem como a 
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atuação de um único professor em uma turma de centenas de alunos e por realizar 

um estudo mais flexível e criativo oferecem alternativas à realidade do 

trabalhador e o auxilia em sua autoaprendizagem. 

O conhecimento é visto como um construtor social e o ensino à distância é 

favorecido pela participação social em um ambiente que propicia a interação, a 

colaboração e a avaliação. 

A metodologia de ensino à distância é baseada nos princípios da 

aprendizagem colaborativa assistida por computador (Computer Supported 

Collaborative Learning – CSCL) que pode ser definida como um conjunto de 

métodos e técnicas de aprendizagem para utilização em grupos estruturados, 

assim como de estratégias de desenvolvimento de competências mistas 

(aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social), em que cada membro do 

grupo é responsável quer pela sua aprendizagem quer pela aprendizagem dos 

outros estudantes (SILVERMAN, 1995). 

A modalidade EAD possui instrumentos capazes de contribuir com a educação 

brasileira e acredita-se que, sem uso intensivo das tecnologias, as instituições 

educacionais terão dificuldades de atingir toda a sua gama de formação e 

capacitação na educação.  

Uma forma de aprendizagem organizada que se caracteriza 

basicamente pela separação física entre professor e aluno e a 

existência de algum tipo de tecnologia de mediatização para 

estabelecer interação entre eles. (BEHAR 2009, p.27) 

Ou seja, professor e aluno não precisam dividir o mesmo espaço e/ou o mesmo 

tempo para que ensino e aprendizagem se concretizem na EAD. 

Com essas tecnologias será que o aluno em EAD, consegue desenvolver 

competências para auxiliar a sua aprendizagem? Os alunos estão diante de uma 

nova realidade educacional, que difere bastante do ensino presencial, 

especialmente por valorizar a questão da autonomia dos estudantes, isto é, por 

prescindir a presença constante de um professor.  

Por aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e 

aprendizagem centrado no aprendente, cujas experiências são aproveitadas como 

recurso, e no qual o professor deve assumir-se como recurso de aprendente, 
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considerado como um ser autônomo, gestor do seu processo de aprendizagem, 

capaz de autodirigir e autorregular este processo. Este modelo de aprendizagem 

é apropriado a adultos com maturidade e motivação necessárias à 

autoaprendizagem e possuindo um mínimo de habilidades de estudo 

(KNOWLES, 1988). 

A ênfase na questão da autonomia exige dos estudantes habilidades muitas 

vezes inexistentes na maioria desses alunos, mas que podem ser adquiridas com 

dedicação, interesse e compromisso nos estudos. A motivação, a autoconfiança e 

a participação do aprendiz são condições essenciais do sucesso nos estudos em 

EAD. O aluno precisa realmente envolver-se com o curso (BELLONI, 1999; 

PRETI, 2000). 

Por isso é importante mostrar quais as competências que o aluno em EAD 

desenvolve, como ele desenvolve, o interesse que ele tem que ter para que possa 

ter uma aprendizagem de qualidade, e quais os fatores determinísticos neste 

processo.  

Diante dos aspectos anteriormente delineados, este projeto apresenta como 

objetivo geral: investigar como a aprendizagem do aluno em EAD pode ser 

desenvolvida de forma autônoma. Para atingir este objetivo, os objetivos 

específicos foram definidos: 

• Identificar o perfil do aluno nos cursos na modalidade a distância; 

• Analisar como o estudante em EAD apreende conteúdos, atitudes 

e procedimentos; 

• Evidenciar as competências necessárias para a aprendizagem a 

serem desenvolvidas pelos alunos que estudam na modalidade a 

distância. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a fundamentação teórica, 

onde são apresentados o histórico da modalidade e suas características, os 

conceitos e características da Educação a Distância e o perfil do aluno na 

modalidade a distância. A metodologia onde apresenta método e instrumentos 

adotados para realização do trabalho, destacando as questões da pesquisa. A 

análise e discussão de dados, onde apresenta os resultados obtidos com a 

entrevista e a análise das respostas. E as considerações finais deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Histórico da modalidade e suas características 

A educação a Distância surgiu com as experiências do ensino por 

correspondência iniciadas no século XIX. Desenvolveu-se, ampliou-se e 

consolidou-se ao longo do século XX, com o surgimento e aperfeiçoamento da 

imprensa, dos correios e dos meios de transporte. 

Com base nos estudos de Preti (2000), Rumble (2000), Belloni (1999) e 

Saraiva (1996), analisa-se, a seguir, as características apresentadas pela Educação 

a Distância durante o século XX e como até hoje essa modalidade vem sendo 

desenvolvida. 

Segundo Lima (2005), na década de 40 predominaram os cursos por 

correspondência que utilizavam, basicamente, textos impressos distribuídos 

pelos correios para um grande número de alunos dispersos geograficamente. A 

comunicação assíncrona (não simultânea) se estabelecia de forma lenta e esparsa. 

Neste modelo havia grande flexibilidade em termos de espaço, ou seja, o aluno 

realizava seu estudo e exercícios em casa, no trabalho, no lugar de sua 

conveniência. No entanto, em relação ao tempo, os prazos eram pré-

estabelecidos. Os conhecimentos eram transmitidos pelo material impresso e o 

aluno era responsável por sua autoaprendizagem, memorizando os conteúdos 

para responder os exercícios auto instrucionais individualmente. O professor ou 

especialista que produzia o material escrito não conhecia, nem estabelecia 

contatos com os alunos durante o curso. A avaliação media e classificava o 

resultado final do desempenho do aluno. 

Na década de 50 os cursos de Educação a Distância continuaram atendendo a 

uma grande quantidade de alunos dispersos geograficamente. Nesta época os 

meios de comunicação utilizados eram predominantemente a transmissão 

radiofônica e televisiva. A lógica transmissiva foi mantida como foco na 

memorização dos conteúdos. A comunicação era assíncrona e unilateral. Isto é, o 

aluno realizava sua autoaprendizagem individualmente sem interação com os 

professores ou especialistas que produziram os programas veiculados e a 

avaliação da aprendizagem priorizava o desempenho do aluno ao final do curso. 
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Entre as décadas de 60-70 os conteúdos dos textos impressos, distribuídos, 

eram complementados pelo rádio, TV, vídeo, fita cassete, computadores: os 

chamados “multimeios”. Nessas décadas, apesar da ampliação dos recursos 

utilizados, a maioria das características das décadas anteriores foi mantida. Os 

programas audiovisuais eram transmitidos como meio complementar ao material 

impresso e não como meio predominante como na década de 50. Muitos 

programas nesse período também adotaram alguns contatos presenciais, mas aos 

tutores era atribuída, apenas, a responsabilidade de apoiar o ensino via meios. 

No entanto, nesse período, considera-se que em alguns cursos os professores 

e/ou tutores além de apoiar as atividades pré-estabelecidas passaram a tirar 

dúvidas. 

Os modelos comentados, anteriormente, caracterizavam-se pela pouca 

flexibilidade em relação aos prazos, currículo, avaliação, meios utilizados e 

reproduziram, de certo modo, metodologias tradicionais vivenciadas em alguns 

cursos presenciais. Ainda é comum encontrarmos no momento atual 

cursos/programas na modalidade a distância que apresentam as características 

citadas. 

No entanto, no momento de transição que caracterizou a década de 80, com 

o surgimento e disseminação das tecnologias da informação e comunicação, 

surgiram possibilidades de mudança do paradigma da transmissão de 

informações para o da construção do conhecimento (OLIVEIRA, 2003). 

Pode-se considerar a década de 80 como um período de transição, no qual 

surgiram alguns cursos e/ou programas a distância que passaram a utilizar 

diferentes meios de comunicação e informação, material impresso, telefone, 

televisão, CD-ROM, Internet, as multimídias. O acesso aos mais variados meios 

tecnológicos possibilitou que a separação entre aluno e professor nem sempre 

seja total e tão dispersa como nos modelos anteriores. Neste modelo, a 

flexibilidade de espaço e de tempo foi redimensionada através dos contatos on-

line. Assim, a comunicação tornou-se mais rápida e o aluno passou a poder contar 

com um acompanhamento contínuo do seu processo de aprendizagem a sentir-

se mais motivado a continuar os estudos. Os cursos de EAD passaram a fazer uso 

das Tecnologias da Comunicação e Informação possibilitando a troca de 

informações, em tempo real, entre professor/aluno e aluno/aluno e a oferta de 
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diferentes espaços para a construção de ideias, permitindo, também, que a 

aprendizagem fosse mais particularizada e personalizada. Neste contexto, a 

comunicação pode ser síncrona e assíncrona criando oportunidades para o 

diálogo e a interatividade. A autoaprendizagem e autoavaliação podem ser 

desenvolvidas individualmente ou em grupo e o professor pode interagir com 

cada aluno e com grupo de alunos e cada aluno com seus colegas, possibilitando, 

assim, que o conhecimento seja construído de forma mais participativa e 

autônoma. 

A partir da década de 90 a Educação a Distância passou a ser concebida tendo 

como referência uma modalidade de ensino e aprendizagem não mais 

considerando a mais simples distância física entre alunos e professores. Nesta 

década o marco que normalizou a EAD foi a LDB 9394/96, onde diz que a 

educação a distância atende aos estudantes em tempos e espaços diversos, com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. A EAD passou a 

ser compreendida como um Sistema de Ensino e Aprendizagem a Distância, em 

geral, como a perspectiva de atender as necessidades de uma parcela da 

população que, por vários motivos, não tem a possibilidade de frequentar o 

ensino presencial. Para tanto, ampliaram-se o acesso e as possibilidades de 

utilização com a disseminação dos diversos meios tecnológicos, utilizados desde 

os anos 80, como: material impresso, o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o 

telefone, o fax, o computador, o CD-ROM e mais recentemente a Internet 

(ALVES, 2003). 

O processo de ensino até a década de 70, da maioria dos cursos nessa 

modalidade, restringia-se à transmissão de informações; os meios utilizados 

anteriormente não favoreciam a troca de experiências entre os alunos nem 

permitiam que as dúvidas fossem tiradas de forma simultânea com os colegas e 

professores, ou seja, não possibilitavam a interação e a interatividade. O 

surgimento e o acesso, cada dia maior, aos mais variados meios tecnológicos de 

informação e comunicação modificaram radicalmente as possibilidades de obter 

informações e conhecimentos, consequentemente o conceito e as possibilidades 

de obter informações e conhecimentos, consequentemente o conceito e as 

possibilidades da EAD foram ampliados. 
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Nessa perspectiva, o conhecimento não pode ser tratado de forma 

fragmentada, mas interdependente, interligada. Assim, conhecer significa 

compreender todas as dimensões da realidade, para Moran (2000), conhecemos 

melhor quando temos acesso aos mais diversos pontos de vista, por todos os 

caminhos, de forma ampla e global. Dessa forma, para que o conhecimento, ou 

seja, a leitura ampla do objeto a ser conhecido se realize, é necessário o acesso a 

várias fontes bibliográficas. Atualmente, além das fontes bibliográficas 

comumente conhecidas, temos, por meio da Internet, acesso aos hipertextos. 

Assim, a expansão de cursos em EAD tem contado, também, nos últimos anos 

com alguns recursos tecnológicos disponibilizados, via Internet, gratuitamente e 

facilmente acessíveis, como sites, homepages e softwares destinados às mais 

variadas aplicações que possibilitam ao usuário construir seus próprios espaços 

de aprendizagem (LOPES, 2004). 

2.2 Educação a distância – conceitos e características 

A educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por 

tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacialmente e/ou 

temporalmente. 

É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente 

juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser 

utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD_ROM, o telefone, o fax e 

tecnologias semelhantes. 

Na expressão "ensino a distância" a ênfase é dada ao papel do professor (como 

alguém que ensina a distância), onde o foco é só passar a informação, 

disponibilizando apenas textos, e não havendo interação com o aluno, onde não 

há preocupação com a aprendizagem do aluno. Preferimos a palavra "educação" 

que é mais abrangente, onde ela engloba o ensino e a aprendizagem, embora 

nenhuma das expressões seja perfeitamente adequada. 

O desenvolvimento da EAD, vem a partir do surgimento de cursos por 

correspondência, remete à descrição e análise do conceito da autonomia presente 

nas principais teorias. A relação entre aluno e professor-tutor é marcada pela 

separação física e transacional, que pressupõe autocontrole e auto direção dos 
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alunos, assim como relativa independência e autonomia de ações perante as 

atividades propostas.  

Moore (1990) afirma que “Educação a distância é uma relação de diálogo, 

estrutura e autonomia que requer meios técnicos para mediatizar esta 

comunicação. Educação a distância é um subconjunto de todos os programas 

educacionais caracterizados por: grande estrutura, baixo diálogo e grande 

distância transacional”. 

A tecnologia contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento da educação a 

distância, pois as barreiras até então apontadas que dificultavam os processos de 

aprendizagem foram vencidos. As características essenciais da educação a 

distância é a flexibilidade do espaço e do tempo, abertura dos sistemas e a maior 

autonomia do aluno. 

2.3 O perfil do aluno na modalidade a distância 

O que pode perceber é que na educação a distância o sucesso do aluno 

depende em grande parte de motivação e de suas condições de estudo. O 

desenvolvimento de pesquisas sobre metodologias de ensino para educação à 

distância perpassa na maior autonomia do aluno, condições para o sucesso de 

qualquer experiência de educação a distância que pretenda superar os modelos 

instrucionais e behaviousristas. 

Para Belloni (1999), aprendizagem em EAD caracteriza-se essencialmente 

pela flexibilidade, abertura dos sistemas e maior autonomia do aluno, sendo mais 

coerente com transformações sócias e econômicas contemporâneas, pois o 

fundamento deste modelo enfoca o processo de aprendizagem no educando e não 

no ensino ou nas tecnologias utilizadas. Belloni refere que EAD é mais uma 

modalidade de educação e que aprendizagem a distância se relaciona mais com 

modos de acesso, com metodologias e estratégias pedagógicas, defende que a 

modalidade tem todas as características necessárias para favorecer a postura 

ativa de educação permanente e aprendizagem autônoma. 

Na relação pedagógica, a autonomia configura-se em reconhecer no outro a 

capacidade de participar, ter o que oferecer o poder decidir aliado ao potencial do 

sujeito em “tomar para si” sua própria formação. Preti (2000) afirma que a 

autonomia está relacionada ao próprio indivíduo, à sua capacidade de buscar por 
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si mesmo, sem uma dependência explícita de outrem. Nesse aspecto, reconhecer 

a “autonomia” no processo de ensino e de aprendizagem significa entender que o 

outro é independente, capaz de construir sozinho e que o professor formador e/ou 

tutor é o mediador do processo de aprendizagem. 

No entanto, a questão da autonomia no processo de ensino e de aprendizagem 

dos estudantes de EAD parece não ser tão simples, pois, essa modalidade exige 

mudanças na rotina dos alunos. A independência no momento de estudar é o 

fator principal, somente terão bom aproveitamento aqueles que conseguirem ser 

gestores do seu tempo e praticarem hábitos adequados de estudo, o que envolve 

disciplina, interesse, motivação, observância e cumprimento de prazos, entre 

outras questões. 

A modalidade em EAD busca recursos e formas para facilitar e promover 

aprendizagem por meio de estratégias que incentivem participação, interação, 

pesquisa, debate, diálogo e, especialmente, colaboração, cooperação e 

compartilhamento de pensamentos, ideias e soluções para a aprendizagem 

autônoma está centrada na criação de ambientes colaborativos de aprendizagem, 

para o favorecimento da autonomia. 

Segundo Vygotsky (1989), a construção do conhecimento acontece por meio 

da interação mediada por várias relações. Assim, no processo de aprendizagem 

on-line, um lugar que deve ser exemplo de espaço colaborativo, a construção do 

conhecimento acontece por meio da interação/mediação síncrona e assíncrona 

dos aprendizes e mediadores. Isso pode ocorrer por meio das ferramentas da web 

e dos sujeitos da função docente na qual são apresentadas diferentes posições em 

torno dos temas e ações didáticas abordadas por seus usuários, gerando assim a 

aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem – AVAs. 

 

 

3. METODOLOGIA 

No desenvolvimento do trabalho foi feito um levantamento bibliográfico, 

onde foram consultados os autores: BELLONI (1999); Godoy (1995, 2006); 

Moran (2009); Preti (2000, 2010) onde eles entendem o processo metodológico 

de forma ativa, onde priorizam o envolvimento maior por parte do aluno, como o 
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ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended 

e a sala de aula invertida. Com isso, pretende se conhecer sobre o aluno do ensino 

a distância e entender como acontece o processo de autonomia. 

De acordo com Preti (2010), fazer pesquisa não é acumular dados e quantificá-

los, mas analisar causas e efeitos de maneira contextualizada no tempo e no 

espaço, dentro de uma concepção sistêmica. O mesmo autor afirma, quando se 

refere ao uso simultâneo da abordagem qualitativa e quantitativa, que “(...) esses 

dados são considerados mais ricos, globais e reais” (PRETI, 2010, p. 590). 

Para Godoy (1995, 2006), a diversidade existente entre trabalhos qualitativos 

enumera um conjunto de características essenciais capazes de identificar uma 

pesquisa desse tipo, a saber, que ela compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e decodificar os componentes de 

um sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre 

indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação.   

O instrumento de pesquisa para levantamento de dados foi um questionário 

online, através da plataforma Google Forms, onde os sujeitos entrevistados são 

alunos que já se formaram em algum curso em EAD ou alunos graduandos. Os 

sujeitos fazem parte de instituições de ensino públicas e privadas do estado de 

Pernambuco, dos cursos de pedagogia, letras, educação física, serviço social, 

gestão ambiental e administração. Para que se possa entender, como eles se 

organizam para realizar as atividades acadêmicas, como eles estudam, quais 

recursos eles utilizam de apoio, como eles se veem como alunos autônomos. 

Assim utilizamos com categorias de análise: forma de estudo; recursos utilizados; 

apoio para pesquisa; interação; e autonomia. 

Com os dados coletados do questionário online, as questões fechadas foram 

analisadas por meio de gráficos e as abertas foi feita análise de conteúdos, onde 

analisamos as respostas dos entrevistados e observamos o que elas têm de 

semelhantes ou de destaque sobre o tema pesquisado. 

3.1 Questões da pesquisa 

Com o intuito de investigar e identificar o perfil dos alunos nos cursos na 

modalidade a distância, foram elaboradas as seguintes questões para o 
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norteamento da pesquisa, sendo 8 questões fechadas com opções para assinalar, 

podendo marcar mais de uma e as duas últimas abertas:  

Questão 01: Você se identifica com o curso que está 

fazendo?Questão 02: Quantas horas por semana você se dedica a 

estudar? Questão 03: Com qual frequência semanal você acessa o 

ambiente de ensino? Questão 04: Você participa dos fóruns e 

compartilha saberes e experiências? Questão 05: Você como aluno se 

considera responsável com seu horário de estudos? Questão 06: 

Quais ferramentas você utiliza para estudar? (Pode marcar mais que 

uma opção). Questão 07: Você tem facilidade de fazer trabalhos de 

pesquisa? Questão 08: Quando você tem dificuldades no 

entendimento de alguma   disciplina, como ou em que busca ajuda? 

(Pode marcar mais que uma opção). Questão 09: Quais suas maiores 

dificuldades no curso EAD que frequenta? Questão 10: Para você o 

que significa ser um aluno autônomo em educação a distância? 

 

Este grupo de questões definidas, tem como finalidade entender qual a rotina 

de estudos, como os estudantes se organizam, quais ferramentas utilizam de 

apoio, quais suas maiores dificuldades, e o que significa para eles ser um aluno a 

distância. 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Através dos dados coletados, considerando os pontos levantados, as respostas 

foram para análise, tendo em mente as questões de pesquisa definidas. Dessa 

forma, esta seção descreve os resultados obtidos na pesquisa on-line. Partindo 

disso, tivemos um total de 90 respostas, onde foram analisadas e explicadas. 

 

4.1 Respostas da questão de pesquisa 01 

Você se identifica com o curso que está fazendo? 

Figura 1. Porcentagem dos dados da questão 01 
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Na figura 1, percebemos que 97% dos entrevistados expressaram que há 

identificação com o curso que estão fazendo. Isso evidencia que os estudantes 

estão motivados e interessados pelo curso que estão fazendo.  

Sobre essa questão, Belloni (1999) e Preti (2000), discutem que a motivação 

e a participação do aprendiz são condições sine qua non do sucesso nos estudos 

em EAD, pois a medida que o aluno demonstra que gosta e se envolve com o 

curso, seu nível de conhecimento é consideravelmente aumentado.  

4.2 Respostas da questão de pesquisa 02 

Quantas horas por semana você se dedica a estudar? 

Figura 2. Porcentagem dos dados da questão 02 

 

97%

3%

Sim

Não
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Na figura 2, temos uma variedade nas respostas, onde 38.9% dos 

entrevistados estudam entre 2 a 4 horas semanais, 25.6% estudam mais que 6 

horas, 20% estudam entre 4 a 6 horas e 15.6% estudam entre 1 e 2 horas semanais. 

A independência no momento de estudar é o fator principal, se o aluno não se 

comprometer com o seu tempo de estudo, o seu aproveitamento não será 

satisfatório. As horas dedicadas e a organização do tempo influenciam no 

desempenho do estudante, somente terão bom aproveitamento aqueles que 

conseguirem ser gestores do seu tempo e praticarem hábitos adequados de 

estudo. 

Para Belloni (1999), é possível perceber que a autoaprendizagem é uma tarefa 

pessoal que exige disciplina, isto é, o aluno precisa ser extremamente responsável 

com seu horário de estudos e pressupõe-se também que o aprendiz deva 

participar coletivamente na interaprendizagem e compartilhar saberes e 

experiências. 

A autoaprendizagem trata-se de um processo de aquisição de conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes, que o indivíduo realiza por sua conta, seja através 

do estudo, seja através de experiências. E um indivíduo é considerado autônomo 

quando tem capacidade de administrar e gerenciar seus compromissos e 

atividades. No entendimento de Preti (2000), a autoaprendizagem está 

diretamente relacionada à autonomia do estudante de EAD no seu processo de 

aprendizagem e deve ser buscada, exercitada e integrada no cotidiano das 

atividades profissionais e pessoais para que se torne algo próprio do sujeito. 

4.3 Respostas da questão de pesquisa 03 

Com qual frequência semanal você acessa o ambiente de 

ensino? 

Figura 3. Porcentagem dos dados da questão 03 
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Na figura 3, os 42% dos entrevistados acessam o ambiente de ensino todos os 

dias, 28% acessam entre 3 a 5 vezes, 23% acessam entre 2 e 3 vezes e apenas 7% 

acessam 1 vez. Os estudantes em EAD precisam que a aprendizagem seja de forma 

colaborativa, o que implica que os estudantes que acessam apenas 1 vez o 

ambiente precisam mudar a sua rotina de estudos e acessar o ambiente para que 

possa compartilhar e aprender de forma colaborativa.  

Um ambiente colaborativo de aprendizagem visa possibilitar a construção de 

conhecimento por meio da comunicação entre diversos instrumentos, uma vez 

que estes propiciem o aprendizado de maneira colaborativa, onde todos podem e 

devem codificar e decodificar informações, visualizar novos caminhos e sugerir 

novos questionamentos, exercitando assim a autonomia.  

4.4 Respostas da questão de pesquisa 04 

Você participa dos fóruns e compartilha saberes e 

experiências? 

Figura 4. Porcentagem dos dados da questão 04 

7%
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42%

Apenas 1 vez.

Entre 2 e 3 vezes.

Entre 3 a 5 vezes.

Todos os dias.
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Na figura 4, os 83% dos entrevistados afirmam que sempre participam dos 

fóruns compartilhando saberes e experiências, 14% dizem que às vezes 

participam e apenas 3% raramente participam. Compartilhar saberes e 

experiências é de extrema valia para o processo de aprendizagem, possibilitando 

a interação e construindo saberes em um espaço colaborativo. 

Segundo Vygotsky (1989), a construção do conhecimento acontece por meio 

da interação mediada por várias relações. Assim, no processo de aprendizagem 

on-line, um lugar que deve ser exemplo de espaço colaborativo, a construção do 

conhecimento acontece por meio da interação/mediação síncrona e assíncrona 

dos aprendizes e mediadores. Isso pode ocorrer por meio das ferramentas da web 

e dos sujeitos da função docente na qual são apresentadas diferentes posições em 

torno dos temas e ações didáticas abordadas por seus usuários, gerando assim a 

aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem – AVAs.  

4.5 Respostas da questão de pesquisa 05 

Você como aluno se considera responsável com seu 

horário de estudos? 

Figura 5. Porcentagem dos dados da questão 05 
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Na figura 5, os 65.6% se considera responsável com seu horário de estudos, 

26.7% se considera extremamente responsável e 7.8% se considera pouco 

responsável. O sucesso do aluno em EAD depende exclusivamente da sua 

motivação, esforço e responsabilidade com seus estudos, e entender que ele é 

sujeito em “tomar para si” sua própria formação. A autonomia se concretiza para 

o aluno através de gerenciamento do tempo, do cumprimento de prazos e 

dedicação para atividades.  

Preti (2000) afirma que a autonomia está relacionada ao próprio indivíduo, à 

sua capacidade de buscar por si mesmo, sem uma dependência explícita de 

outrem. Nesse aspecto, reconhecer a “autonomia” no processo de ensino e de 

aprendizagem significa entender que o outro é independente, capaz de construir 

sozinho e que o professor formador e/ou tutor é o mediador do processo de 

aprendizagem. 

4.6 Respostas da questão de pesquisa 06 

Quais ferramentas você utiliza para estudar? (Pode 

marcar mais que uma opção). 

Figura 6. Porcentagem dos dados da questão 06 
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Na figura 6, os 96.7% disseram que utilizam a internet para estudar, através 

de vídeos, fóruns, buscas rápidas, entre outros, 74.4% utilizam o ambiente de 

ensino para estudar e 63.3% utilizam livros e artigos. Cada indivíduo tem seu 

método preferencial de estudo e o adquire no decorrer do processo de 

aprendizagem e de estudo. Para que o aluno construa sua autonomia de acordo 

com o tempo, a EAD disponibiliza e torna viável vários tipos de ferramentas, 

favorecendo a aprendizagem e a maturidade do aluno. 

Para Belloni (1999), no processo de aprendizagem autônoma, o estudante não 

é objeto ou produto, mas sujeito ativo que realiza sua própria aprendizagem e 

abstrai o conhecimento aplicando-o em situações novas.   

4.7 Respostas da questão de pesquisa 07 

Você tem facilidade de fazer trabalhos de pesquisa? 

Figura 7. Porcentagem dos dados da questão 07 
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Na figura 7, os 76.7% alegam ter facilidade de fazer trabalhos de pesquisa e 

23.3% não tem essa facilidade. É importante que os alunos que têm dificuldade 

em realizar trabalho de pesquisa possam desenvolver habilidades que facilitem a 

sua autonomia e autoaprendizagem para não acabar se prejudicando com seus 

estudos. 

A ênfase na questão da autonomia exige das estudantes habilidades muitas 

vezes inexistentes na maioria desses alunos, mas que podem ser adquiridas com 

dedicação, interesse e compromisso nos estudos.  

4.8 Respostas da questão de pesquisa 08 

Quando você tem dificuldades no entendimento de 

alguma   disciplina, como ou em que busca ajuda? (Pode 

marcar mais que uma opção). 

Figura 8. Porcentagem dos dados da questão 08 

 

Na figura 8, os 92.2% dos entrevistados relatam que quando tem dificuldade 

no entendimento de alguma disciplina, buscam ajuda na internet, 67.8% buscam 

ajuda com colegas, 57.8% buscam ajuda com o tutor, 51.1% em bibliotecas 

virtuais, 34.4% com o professor e 14.4% em bibliotecas físicas. Dessa forma, 

compreendemos que para o aluno ser considerado autônomo, ele deve possuir o 

máximo de habilidades que facilitam a autoaprendizagem. Ao contrário, a 

autonomia será parcial ou nula, o que dificulta a atuação do aluno nessa 

modalidade de ensino ou causará sua desistência pelo fato de o aprendiz não ter 

perfil e dedicação suficientes para se adequar a essa forma diferenciada de 

aprendizado. 
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Conforme a discussão de Preti (2000) entende-se que a autonomia está 

relacionada ao próprio indivíduo, à sua capacidade de buscar por si mesmo, sem 

uma dependência explícita de outrem. Neste aspecto reconhecer a “autonomia” 

no processo de ensino e de aprendizagem, significa entender que o outro é 

independente, capaz de pesquisar sozinho e que o professor e/ou tutor é o 

mediador do processo de aprendizagem.  

4.9 Respostas da questão de pesquisa 09 

Quais suas maiores dificuldades no curso EAD 

que   frequenta? 

Quadro 1. Tabulação representativa das principais respostas sobre as 

dificuldades de interação com os professores. 

 
Descrição 

Resposta 1 Distância, talvez um pouco de ausência de professores. 

Resposta 2 Demora dos feedbacks em algumas disciplinas. 

Resposta 3 Resposta dos professores e coordenadores, interação com os 

colegas, formação de grupos. 

Resposta 4 Demora no retorno das avaliações dos trabalhos realizados 

(fóruns, webquests, contestações nas avaliações, etc.). Falta 

de transparência (clareza) nas resoluções tomadas que 

afetam os graduandos do curso. Muita dificuldade nos 

retornos quando há interação com professores e a 

coordenação, principalmente quando há questões 

pendentes, com raras exceções. Imposição de trabalhos em 

grupo sem haver ninguém do curso intermediando o que 

ocorre e sem levar em conta a realidade que cerca cada 

graduando. Muitas notificações e resoluções tomadas fora 

do ambiente virtual, em outras palavras, ninguém sabe ao 

certo se são realmente oficiais. 
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Resposta 5 É a falta de atenção de alguns professores, pois já não temos 

tanto tempo e os mesmos passam mais de quinze dias para 

avaliar seu trabalho e com isto, as vezes temos uma 

pontuação baixa. 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro 1, percebemos que a 

interação ou interatividade fica comprometida pois a maioria dos entrevistados 

dizem que os professores não dão retorno às dúvidas ou demoram muito para 

responder. Onde também citam que uma das dificuldades que enfrentam no 

curso a distância é a ausência ou o pouco contato com o professor. 

Sobre a ausência e/ou pouco contato do professor com o aluno, Preti (2000) 

afirma que, os estudantes de EAD devem possuir confiança em si mesmos, em 

sua capacidade de aprender de maneira autônoma, sem depender passivamente 

do professor.  

Na análise desse quadro, constata-se alguns pontos relevantes na 

implementação dos cursos de EAD, e que se apresentam como grandes desafios, 

tais como: a ausência do professor; dificuldade com o ambiente; dificuldade para 

entender conteúdos específicos. O que se pode perceber é que mesmo estudando 

na modalidade a distância, os alunos, insistem em fazer comparações com o 

ensino presencial ignorando o fato de que nessa nova forma de estudar, 

normalmente, o professor é substituído pelo tutor ou pelo orientador pedagógico.  

Cabe ressaltar que esse profissional é o que terá maior proximidade com os 

estudantes da EAD, para tanto, ele precisa estar devidamente capacitado para 

poder oferecer o suporte pedagógico. Muitas vezes, porém, os estudantes, 

normalmente fazem suas reclamações porque não encontram o total apoio do 

tutor, buscam respostas e não encontram, sentem-se sozinhos e perdidos no 

curso, assim vem o abatimento e o desânimo.  

Para Belloni (2003) a interação mediatizada (professor/aluno; 

estudante/estudante) e a interatividade com os materiais de boa qualidade, 

torna-se uma prática que motiva a aprendizagem a qual pode desenvolver nos 

estudantes as habilidades de autonomia. 
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O quadro abaixo de respostas é referente à questão 09: 

Quadro 2. Tabulação representativa das principais respostas sobre as 

dificuldades com conteúdos específicos. 

 
Descrição 

Resposta 1 Compreensão e desenvolvimento das Webquests.  

Resposta 2 Os assuntos que são repassados poderiam ser mais bem 

explicados, que pudesse ter mais aulas online para 

aprofundar melhor o assunto, o polo da cidade é 

extremamente precário. 

Resposta 3 Prazos curtos principalmente nesse período e horário das 

webconferências que deveriam ser depois de 19:30 e questão 

do sistema travando durante as webconferências e questão 

do laboratório para aulas práticas faltam materiais os 

microscópios ruins a upe poderia dá um suporte maior ao 

laboratório do polo Gravatá. 

Resposta 4 As exigências nas elaborações das Webquest. E a falta de 

professor presencial. 

Resposta 5 Entender os questionários somente por pesquisa, sem uma 

explicação mais detalhada. 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro 2, percebemos que 

muitos dos entrevistados têm dificuldades na compreensão e desenvolvimento 

das atividades e em especial a webquest. Também ressaltam que têm dificuldades 

com alguns conteúdos específicos, e alegam que falta suporte para auxiliar no 

entendimento. 

As dificuldades com relação aos conteúdos específicos podem ser sanadas com 

uma maior busca pelo entendimento dos mesmos, seja por meio de pesquisa ou 

pelo contato com outras pessoas. Assim, um dos aspectos que influencia na 
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facilidade do aprendizado, conforme destaca Preti (2000), é estar em atitude de 

aprendizagem e de interesse.   

Quanto às dificuldades de clareza no estudo de conteúdos específicos, o curso 

precisa ter disponível uma boa equipe pedagógica, oferecendo também, uma 

constante atualização de conhecimentos.  

Nota-se assim, que se a estrutura do curso não for satisfatória não há como 

esperar que o aluno desenvolva as habilidades de autonomia em seu processo de 

aprendizagem.  

O quadro abaixo de respostas é referente à questão 09: 

Quadro 3. Tabulação representativa das principais respostas sobre as 

dificuldades com a quantidade de tarefas e os prazos curtos. 

 
Descrição 

Resposta 1 Cumprir os prazos de entrega dos fóruns e atividades.  

Resposta 2 Na maioria das vezes o tempo é muito corrido, precisa mais 

tempo para se dedicar melhor. 

Resposta 3 A grande quantidade de tarefas, para ser entregue em prazos 

semelhantes, e também a dificuldade de ir ao polo presencial 

fazer as provas, pois moro em outra cidade. 

Resposta 4 Falta de tempo. 

Resposta 5 Às vezes são as quantidades de tarefa em uma mesma data. 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro 3, percebemos que um 

dos pontos levantados pelos entrevistados é a dificuldade com a quantidade de 

tarefas e os curtos prazos estabelecidos. 

O tempo é um fator que realmente merece atenção na EAD. De acordo com 

Preti (2000), o aluno deve planejar o desenvolvimento dos conteúdos, 

observando o limite de tempo para isso. E conforme discute Belloni (2003), os 
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estudos devem ser estabelecidos conforme o que foi definido e as rotinas da vida 

familiar não podem “quebrar ou amolecer” os compromissos assumidos.  

O quadro abaixo de respostas é referente à questão 09: 

Quadro 4. Tabulação representativa das principais respostas sobre a 

falta de estrutura nos polos. 

 
Descrição 

Resposta 1 Internet de péssima qualidade, no polo de estudo. 

Resposta 2 Internet lenta; Instabilidade no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA; didática e Prática falha por parte dos 

professores (no que se refere as TICs); Tempo insuficiente 

entre uma atividade à outra (Atividade de WebConf. 

coincidir com WebQuest; Fóruns com data de entrega ainda 

ativa, e já disponibilizam novos fóruns), isso cria um 

sentimento de "pressão" no aluno, deixando-o ineficiente 

quanto a assimilação de conteúdo, até mesmo chegando a 

misturar conceitos de disciplinas distintas. 

Resposta 3 Os períodos de manutenção do ambiente geram um caos, 

uma vez que esse fica sem funcionar ocasionando atraso nas 

atividades e os prazos de entrega de trabalhos acabam sendo 

curtos. 

Resposta 4 Problemas no ambiente virtual. 

Resposta 5 Falta de estrutura no suporte online, falta de estrutura no 

polo do curso. 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro 4, uma das grandes 

dificuldades é a falta de estrutura de alguns polos. Como problemas técnicos no 

ambiente de ensino, os períodos de manutenção no ambiente e a internet de 

péssima qualidade.  
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Com relação às dificuldades com o ambiente, em vários momentos faltam 

planejamento e organização em alguns polos, ocorrendo inclusive problemas na 

utilização de ferramentas tecnológicas como data show e internet, implicando de 

maneira negativa no processo de aprendizagem do aluno em EAD.  

Outro aspecto que precisa ser ressaltado é a disponibilidade do suporte 

técnico. Esse profissional ou essa equipe precisa estar integrada aos objetivos do 

curso, corrigindo problemas no ambiente e fazendo a manutenção eficientes e em 

horários que tem menor tráfego no ambiente, pois os alunos têm dúvidas 

corriqueiras, como a postagem de uma tarefa no ambiente entre outras.   

4.10 Respostas da questão de pesquisa 10 

Para você o que significa ser um aluno autônomo em 

educação a distância? 

Quadro 5. Tabulação representativa das principais respostas sobre o 

que significa ser um aluno autônomo. 

 
Descrição 

Resposta 1 Uma pessoa autônoma manifesta um comportamento 

independente, a EAD tem uma proposta de aprendizagem 

independente, por isso, quando falamos da autonomia na 

EAD, nos referimos a uma característica do aluno nessa 

modalidade de educação. Pois essa modalidade de 

educação faz com que o aluno seja capaz de aprender de 

forma flexível, buscando sempre o conhecimento, 

respeitando sua autonomia em relação ao espaço, tempo, e 

método de aprender, tornando-se consciente de suas 

capacidades e possibilidades para sua auto formação. Nela 

existem também várias vantagens, porém possibilita a 

articulação de horários (trabalho, família, estudo, lazer,). 

Resposta 2 Ser autodidata, um aluno curioso, que sempre está em 

busca de novos conhecimentos, ter disciplina e foco, se 

esforçar e não esperar apenas pelo professor, mais 
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construir seu próprio conhecimento, por utilizando os 

meios disponíveis para isso. 

Resposta 3 É ter ciência que o seu sucesso depende de seu esforço. 

Claro que tem professores online apoiando, mas quem 

decide a forma de adquirir conhecimento é você. 

Resposta 4 É ser o principal responsável pelo meu próprio 

desenvolvimento acadêmico, é ter total consciência que 

deve se ter disciplina e organização para alcançar o 

almejado, que não é apenas um diploma, mas também uma 

formação digna, uma construção de saberes e 

conhecimentos. 

Resposta 5 Um aluno que deve buscar o conhecimento pelo seu 

próprio desempenho e esforço, pois o crescimento do seu 

saber depende desses fatores, já que ele não tem uma 

orientação e estimulação mais sólida advinda do docente. 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro 5, os entrevistados 

demonstram clareza do que é ser um aluno autônomo. Onde segundo a afirmação 

de Belloni (2003, p. 42): “na aprendizagem autônoma, o estudante não é objeto 

ou produto, mas um sujeito ativo que realiza a sua própria aprendizagem”. 

É possível interpretar, diante das respostas do quadro 5, que os alunos 

entendem e apresentam habilidades de autonomia. Com tudo fica evidente que 

apesar de todos os esforços envidados por instituições mantenedoras de cursos a 

distância talvez o maior desafio seja o de trabalhar a questão da autonomia no 

processo de ensino e de aprendizagem de seus estudantes.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cumprimos o nosso objetivo, ao constatar que a autonomia do sujeito 

aprendiz no contexto da EAD se dá a partir de uma mediação docente e 

tecnológica adequada, bem como quando os discentes buscam desenvolver 

habilidades que os possibilitem gerir sua própria aprendizagem, como 

responsabilidade, pesquisa, reflexão, comprometimento para com a instituição e 

sua formação, persistência e determinação para a realização das atividades e 

estudos propostos. Todos esses referenciais representam as possibilidades para a 

construção da autonomia do sujeito aprendiz no contexto da EAD.   

Na pesquisa realizada, e na análise de dados, constatou-se que a maioria dos 

alunos apresentam habilidades que os identificam como estudantes autônomos. 

Apesar disso, alguns alunos não são totalmente autônomos em seus estudos, pois 

parece faltar aos referidos assumirem compromissos para que possam 

acompanhar e aderir à rotina do estudante de EAD. Esses alunos compreendem 

o conceito de autonomia no contexto de EAD, mas têm dificuldades na construção 

desse processo. 

De acordo com os resultados da pesquisa, é de muita valia a importância de 

apresentar ao aluno quando ele ingressa em um curso de graduação EAD, as 

características dessa modalidade, bem como, o que se espera desse estudante, 

especialmente, em relação às habilidades de autonomia. Assim, orientados 

durante todo o curso, os estudantes poderão apresentar um perfil de maior 

autonomia no desenvolvimento de seus estudos. 

Referente à pesquisa, ressalta-se que o estudo foi realizado no estado de 

Pernambuco, onde os sujeitos entrevistados são alunos de graduação EAD de 

instituições de ensino públicas e privadas. E sabemos que é de extrema valia que 

novos estudos ocorram, abrangendo um número maior de alunos para se ter uma 

dimensão mais ampla do objetivo estudado: a autonomia dos alunos em EAD. 

Sobretudo, a pesquisa realizada é de grande importância para os estudos 

acadêmicos, em busca de melhores resultados para a qualidade da educação 

brasileira, levando em conta a importância do fortalecimento da EAD para uma 

prática adequada com menores equívocos e aprendizes mais autônomos. 
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APÊNDICE A  

Questionário da Pesquisa 

Questão 01: Você se identifica com o curso que está fazendo? 

a) Sim. 

b) Não. 

Questão 02: Quantas horas por semana você se dedica a 

estudar? 

a) Nenhuma. 

b) Entre 1 e 2 horas. 

c) Entre 2 a 4 horas. 

d) Entre 4 a 6 horas. 

e) Mais de 6 horas. 

Questão 03: Com qual frequência semanal você acessa o 

ambiente de ensino? 

a) Apenas 1 vez. 

b) Entre 2 e 3 vezes. 

c) Entre 3 a 5 vezes. 

d) Todos os dias. 

Questão 04: Você participa dos fóruns e compartilha saberes e 

experiências? 

a) Sempre participo. 

b) As vezes participo. 

c) Raramente participo. 

d) Nunca participo. 

Questão 05: Você como aluno se considera responsável com seu 

horário de estudos? 

a) Extremamente responsável 

b) Sou responsável. 

c) Pouco responsável. 

Questão 06: Quais ferramentas você utiliza para estudar? (Pode 

marcar mais que uma opção). 
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a) O ambiente de ensino. 

b) Livros e artigos. 

c) Internet (vídeos, fóruns, buscas rápidas, etc.). 

d) Nenhuma. 

Questão 07: Você tem facilidade de fazer trabalhos de pesquisa? 

a) Sim. 

b) Não. 

Questão 08: Quando você tem dificuldades no entendimento de 

alguma   disciplina, como ou em que busca ajuda? (Pode marcar 

mais que uma opção). 

a) Professor. 

b) Tutor. 

c) Colegas. 

d) Pesquisas na Internet. 

e) Bibliotecas físicas. 

f) Bibliotecas virtuais. 

Questão 09: Quais suas maiores dificuldades no curso EAD que 

frequenta? 

Questão 10: Para você o que significa ser um aluno autônomo 

em educação a distância? 

 

 


