
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO 
EM METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE LINGUAGENS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

 

PRISCILA SANTANA VIEIRA 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE DISCENTES SOBRE O PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE UM CURSO DE 

TECNOLOGIA EM SERVIÇOS JURÍDICOS EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 

2021 



PRISCILA SANTANA VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE DISCENTES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE UM CURSO DE TECNOLOGIA EM SERVIÇOS JURÍDICOS 

EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à UNOPAR, 
como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Metodologias para o 
Ensino de Linguagens e suas Tecnologias.  

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Bernadete Lema Mazzafera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 

2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecária responsável Graziela Cervelin CRB9/1834 

 

 

 

 

 

V713p       Vieira, Priscila Santana 

                       Perspectivas de discentes sobre o processo de ensino e  

                       aprendizagem de um curso de tecnologia em serviços  jurídicos 

                       em Educação a Distância /  Priscila Santana Vieira. – Londrina, 2021. 

                       87 f.  

 

 

   Orientadora: Bernadete Lema Mazzafera. 

   Dissertação (Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens  

                 e suas Tecnologias) - Universidade Pitágoras Unopar, 2021. 

                       Inclui Bibliografia. 

 



 

 

PRISCILA SANTANA VIEIRA 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE DISCENTES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE UM CURSO DE TECNOLOGIA EM SERVIÇOS JURÍDICOS 

EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Dissertação apresentada à UNOPAR, no 
Mestrado em Metodologias para o Ensino de 
Linguagens e suas Tecnologias, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre 
conferida pela Banca Examinadora formada 
pelos professores: 

 

 

 

______________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Bernadete Lema Mazzafera 
UNOPAR 

 
 

______________________________________ 

Prof.ª Dra. Luciane Guimarães Batistella Bianchini 
UNOPAR 

 
 

______________________________________ 

Prof. Dr. Adilson Vieira de Araújo 
UniFil 

 

 

Londrina, 11 de fevereiro de 2021. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, pela vida, por todas as oportunidades que 

sempre tive, e por me permitir trilhar essa jornada ao lado de pessoas tão especiais. 

Aos meus pais, Osmar e Mary, e minha irmã, Ana Luiza, que me amparam 

incondicionalmente e foram e sempre serão fonte de inspiração e de incentivo para a 

vida. 

Ao meu filho Pedro, fonte de alegria e energia, com seus abraços e palavras 

carinhosas de incentivo. 

Ao meu marido, Rafael, grande companheiro de vida, por toda a paciência e 

ajuda, por pegar na minha mão e não me deixar desistir, pela confiança e motivação 

que sempre me impulsionam em direção às vitórias perante meus desafios. 

Agradeço aos colegas de mestrado, pelo companheirismo, motivação e pela 

amizade, principalmente à Maria Fernanda, e também aos professores do programa 

de mestrado, pelos conhecimentos e experiências compartilhadas, que de uma forma 

ou de outra contribuíram para a realização dessa pesquisa. 

Aos professores da banca examinadora, Prof. Dr. Adilson Vieira de Araújo e a 

Profª Dra. Luciane G. B. Bianchini, primeiramente por terem aceitado o convite e pela 

contribuição com sugestões e orientações com as quais pude concluir com sucesso a 

presente pesquisa. 

À minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Bernadete Lema Mazzafera, que acreditou em 

mim e no meu trabalho, e que com paciência e competência, me prestou todo suporte 

necessário. 

E, por fim, agradeço à reitoria, aos gestores do EaD, tutora e alunos do curso 

pesquisado, pois sem a participação dos mesmos não seria possível a realização 

desse trabalho. 

 



VIEIRA, Priscila Santana. Perspectivas de discentes sobre o processo de ensino 
e aprendizagem de um curso de tecnologia em serviços jurídicos em educação 
a distância. 2021. 87f. Dissertação (Mestrado em Metodologias para o Ensino de 
Linguagens e suas Tecnologias) - Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2021. 

 

RESUMO 

 

Considerando-se a importância do processo de aprendizagem na modalidade a 
distância sem as barreiras das dificuldades, surgem as questões: quais as dificuldades 
que os aprendizes encontram na sua formação a distância? Como o conhecimento 
acerca dessas dificuldades pode contribuir para educadores de EaD ajudarem seus 
alunos a aprender melhor? O objetivo geral do estudo foi descrever e analisar 
perspectivas de discentes sobre o processo de ensino e aprendizagem em um curso 
de tecnologia em serviços jurídicos na modalidade EaD. O estudo objetivou ainda, 
abordar os pressupostos teóricos do Curso Superior de Tecnologia em Serviços 
Jurídicos na modalidade a distância; abordar teorias sobre ensino e aprendizagem de 
adultos; identificar o perfil do aluno do curso de Serviços Jurídicos; descrever o 
domínio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) pelos alunos 
do curso; descrever o processo de ensino e aprendizagem no curso analisado; e 
analisar as dificuldades de aprendizagem descritas pelos alunos. A pesquisa 
descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa na análise dos dados foi 
desenvolvida com alunos do segundo, terceiro e quarto semestre do curso superior 
de tecnologia em Serviços Jurídicos a distância de um centro universitário particular 
no norte do Paraná. Os resultados obtidos indicam que as maiores dificuldades que 
os alunos encontram nesse contexto são de ordem pessoal. Dentro dessa categoria 
predominam as dificuldades acadêmicas, seguidas de dificuldades de ordem 
socioeconômica e estruturais que obtiveram a mesma porcentagem e dificuldades de 
motivação. Apesar de indicarem que a maior dificuldade de aprendizagem é de cunho 
pessoal, quando questionados sobre o que poderia fazê-los aprender melhor, a 
maioria indicou alterações no design instrucional. Por fim, espera-se que essa 
pesquisa venha auxiliar o corpo docente e os tutores do curso pesquisado a 
identificarem as dificuldades de aprendizagem dos alunos, podendo dessa maneira 
orientá-los em relação a quais estratégias devem ser adotadas a fim de melhorar 
dessa forma o processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação a distância. Dificuldades. Ensino e Aprendizagem de 
Adultos. Ensino Jurídico. 
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ABSTRACT 

 

Considering the importance of the learning process in distance learning without the 
barriers of difficulties, the questions arise: what are the difficulties that learning seeks 
in their distance learning? How can knowledge about these difficulties contribute to 
distance education educators helping their students to learn better? The general 
objective of the study was described and analyzed by students' perspectives on the 
teaching and learning process in a technology course in legal services in the distance 
learning modality. The study also aimed to address the theoretical assumptions of the 
Higher Technology Course in Legal Services in the distance modality; address theories 
on adult teaching and learning; identify the profile of the student in the Legal Services 
course; description the mastery of digital information and communication technologies  
by the students of the course; description of the teaching and learning process in the 
analyzed course; and analyze the learning difficulties obtained by students. Descriptive 
research with a quantitative and qualitative approach to data analysis was carried out 
with students from the second, third and fourth semesters of the technology course in 
Legal Services at a distance from a private university center in northern Paraná. The 
results obtained indicate that the greatest difficulties that students choose in this 
context are of a personal nature. Within this category, academic difficulties 
predominate, followed by socioeconomic difficulties and we present that they obtained 
the same percentage and difficulties in motivation. Despite indicating that the greatest 
learning difficulty is of a personal nature, when asked what could best learn them, most 
indicate changes in instructional design. Finally, it is expected that this research will 
help the faculty and tutors of the researched course to identify students' learning 
difficulties, thus being able to guide them in relation to which strategies should be 
adopted in order to improve in this way the teaching and learning process. 

Keywords:  Distance education. Difficulties. Adult Teaching and Learning. Legal 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As graduações tecnológicas, como uma formação em nível superior, têm sua 

origem e composição na estrutura do ensino profissionalizante brasileiro. Essa 

graduação surge a partir de demandas econômicas e de necessidades no mundo do 

trabalho.  

No Brasil, a expressão “educação tecnológica” diz respeito à formação de nível 

superior de curta duração voltada para a capacitação para as profissões, enquanto a 

“educação técnica” se refere à formação profissional de nível médio 

(SCHWARTZMAN, 2005). 

Os cursos superiores de tecnologia têm demonstrado uma significativa 

capacidade de adequação ao novo contexto do ensino superior brasileiro. Ofertados 

em um período de tempo entre dois e três anos, esses cursos tornam possível, para 

uma enorme parcela da população, a formação superior.  

Em cumprimento à Portaria nº 413, de 11 de maio de 2016, o MEC instituiu o 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. O Catálogo regulamenta a 

oferta de cursos superiores de tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e em sintonia com a dinâmica do setor produtivo e as expectativas 

da sociedade. Porém, o rol de cursos constante no Catálogo não é exaustivo, 

admitindo-se, cursos experimentais de oferta regular (BRASIL, 2016). 

É o caso do Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos. Embora seja 

ofertado por muitas instituições de ensino tanto públicas como privadas ainda não faz 

parte do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

O objetivo geral do Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos na 

modalidade a distância é formar profissionais qualificados para o exercício das 

atividades pertinentes à organização e suporte de serviços judiciários, atendendo a 

uma demanda que é existente de colaboradores de nível superior com formação 

adequada para o apoio aos órgãos jurídicos. 

A demanda por conhecimento e de cursos com curta duração se intensificou 

com a economia globalizada e os avanços tecnológicos alcançados permitiram o 

surgimento da modalidade de educação a distância.  
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A educação a distância surge neste quadro de mudanças como mais um modo 

regular de oferta de ensino, perde seu caráter supletivo, paliativo ou emergencial, e 

assume funções de crescente importância, principalmente no ensino pós-secundário, 

seja na formação inicial (ensino superior regular), seja na formação continuada, cuja 

demanda cresce de modo exponencial, em virtude da obsolescência acelerada da 

tecnologia e do conhecimento.   

Com a importância da aprendizagem emerge a necessidade de identificar as 

dificuldades dos alunos nesse processo. Nesse contexto, pesquisas propostas para a 

análise das dificuldades tornam-se importantes, uma vez que com a identificação das 

dificuldades é possível propor medidas para tornar o processo cognitivo mais eficaz 

para que o conhecimento seja, de fato, apropriado pelo aluno.  

Considerando-se a importância do processo de aprendizagem significativa na 

modalidade a distância sem as barreiras das dificuldades, pergunta-se: quais as 

dificuldades que os aprendizes encontram na sua formação a distância? Como o 

conhecimento acerca dessas dificuldades pode contribuir para educadores de EaD 

ajudarem seus alunos a aprender melhor? 

Com base neste problema de pesquisa propôs-se, como objetivo geral, 

descrever e analisar perspectivas de discentes sobre o processo de ensino e 

aprendizagem em um curso de tecnologia em serviços jurídicos na modalidade EaD. 

Nessa perspectiva, foram delimitados os seguintes objetivos específicos:  

a) abordar os pressupostos teóricos do Curso Superior de Tecnologia em Serviços 

Jurídicos na modalidade a distância; 

b) apresentar teorias sobre ensino e aprendizagem de adultos; 

c) identificar o perfil do aluno do curso de Serviços Jurídicos;  

d) descrever o domínio das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) pelos alunos do curso;  

e) descrever o processo de ensino e aprendizagem no curso analisado; 

f) analisar as dificuldades de aprendizagem descritas pelos alunos. 

Acredita-se que esta pesquisa poderá contribuir com os alunos, com a 

universidade e com os docentes, a fim de que compreendam as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos e a importância da utilização de estratégias para minimizar 

esses problemas, revendo, assim, as ações pedagógicas e a metodologia do curso.  
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Com o intuito de orientar o desenvolvimento desta pesquisa, a presente 

dissertação encontra-se estruturada em seis seções.  

A seção um corresponde à Introdução e traz uma explanação sobre o tema da 

pesquisa, o problema, seus objetivos e justificativas.  

Na seção dois encontra-se o embasamento teórico sobre os cursos superiores 

de tecnologia na modalidade a distância que se subdivide em três momentos. O 

primeiro discorre sobre um Breve Histórico; o segundo explana sobre o Curso Superior 

de Tecnologia em Serviços Jurídicos; e o terceiro apresenta o conceito e a evolução 

da Educação a Distância.  

Na seção três apresenta-se o Ensino Superior e Andragogia; explana sobre as 

Dificuldades Encontradas pelos Alunos no Processo de Ensino e Aprendizagem EaD, 

e apresenta as Pesquisas Referentes à Dificuldades de Alunos no Processo de Ensino 

e Aprendizagem em cursos EaD. 

Na seção quatro apresenta-se o método de pesquisa, cuja amostra totalizou 29 

alunos do curso superior de tecnologia em Serviços Jurídicos de um Centro 

Universitário particular no norte do Paraná. Nessa etapa também é apresentada a 

construção do instrumento utilizado para coleta de dados, e como aconteceu cada 

passo da pesquisa.  

A seção cinco expressa os resultados obtidos e todos os dados apresentados 

na coleta de dados em conjunto com a discussão dos mesmos.  

A conclusão da pesquisa é apresentada na seção seis, na qual são indicadas 

as perspectivas dos alunos sobre as dificuldades de aprendizagem e quais as 

sugestões de estratégias que podem ser utilizadas para tornar a aprendizagem mais 

significativa. 
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2 CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

 

Nesta seção são abordados os aspectos históricos dos cursos superiores de 

tecnologia da modalidade a distância, o curso de Serviços Jurídicos, objeto do 

presente estudo, e a educação a distância como modalidade acessível para a 

graduação.  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 
 

As graduações tecnológicas, como uma formação em nível superior, têm sua 

origem e composição na estrutura do ensino profissionalizante brasileiro, da mesma 

forma que os cursos técnicos, de grau médio. Essa graduação tem sua moldagem a 

partir de demandas econômicas e de necessidades no mundo do trabalho.  

No ano de 1971, diante da demanda por técnicos ocasionada pelo crescimento 

da economia durante o “milagre econômico”, o Brasil instituiu com a Lei que tratava 

das Diretrizes e Bases para o Ensino de Primeiro e Segundo Graus - LDB, nº. 5.692, 

de 11 de agosto de 1971, a profissionalização obrigatória no ensino de nível 

secundário. Um novo modelo se estabelece: formar técnicos com urgência. Nesse 

contexto, as Escolas Técnicas aumentam grandemente o número de matrículas e 

implantam diversos cursos técnicos tanto nas esferas públicas (federal, estadual e 

municipal) como na rede privada (ROSETTI, 2011). 

No ano de 1978, com a Lei nº 6.545, três Escolas Técnicas Federais são 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET. Esta 

mudança confere àquelas instituições mais uma atribuição, formar engenheiros de 

operação e tecnólogos, processo que se estende às outras instituições em momento 

posterior. Foi o início, no âmbito federal, dos cursos superiores de tecnologia. 

(ROSETTI, 2011). 

No contexto atual, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394/96, a educação profissional brasileira é concebida como integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo 

ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida profissional e produtiva. Ela 

permite acesso ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e 

superior, assim como ao trabalhador em geral, ao jovem ou ao adulto, desenvolvendo-
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se em articulação com o ensino regular ou por diferentes formas de educação 

continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Dessa forma, 

os cursos de tecnologia estão inseridos nesse contexto legal da formação profissional 

do Brasil (ROSETTI, 2011). 

No Brasil, a expressão “educação tecnológica” diz respeito à formação de nível 

superior de curta duração voltada para a capacitação para as profissões, sobretudo 

na área industrial, enquanto a “educação técnica” se refere à formação profissional de 

nível médio (SCHWARTZMAN, 2005). 

Nas discussões conceituais contemporâneas, Oliveira (2000) relaciona o 

conceito de formação técnica ao “saber fazer”, observando que as “diferenças entre 

formação técnica e formação tecnológica têm sido objeto de intenso e extenso debate 

nas Instituições de Educação Tecnológica no País” (OLIVEIRA, 2000, p. 41). A autora 

aproxima o conceito de formação técnica “aos processos de treinamento do 

trabalhador no mero domínio das técnicas de execução de atividades e tarefas, no 

setor produtivo e de serviços” (OLIVEIRA, 2000, p. 41). Enquanto formação 

tecnológica envolveria, entre outros, “o compromisso do trabalhador para dominar 

processos físicos e organizacionais ligados aos arranjos materiais e sociais, e de 

conhecimento aplicado e aplicável; princípios científicos e tecnológicos específicos de 

um determinado ramo de atividade humana” (OLIVEIRA, 2000, p. 41-42). A autora 

ainda relaciona formação tecnológica a uma educação extensa, que abarque uma 

formação intelectual, cultural, científica e técnica, unida a uma compreensão histórica 

do desenvolvimento tecnológico e societário. 

Os cursos superiores de tecnologia têm demonstrado uma significativa 

capacidade de adequação ao novo contexto do ensino superior brasileiro. Ofertados 

em um período de tempo entre dois e três anos, portanto menor que os bacharelados 

e as licenciaturas, os cursos tecnológicos tornam possível, para uma enorme parcela 

da população, a formação superior com menos custo e grande afinidade às 

necessidades das organizações empresariais no Brasil. Isso fez com que essa 

modalidade de graduação tivesse elevada procura e crescimento, nos últimos cinco 

anos (ROSETTI, 2011). 
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2.2 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SERVIÇOS JURÍDICOS 

 

Em cumprimento à Portaria nº 413, de 11 de maio de 2016, o MEC instituiu o 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. O Catálogo regulamenta a 

oferta de cursos superiores de tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e em sintonia com a dinâmica do setor produtivo e as expectativas 

da sociedade. O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (CST) serve 

de base para os processos de regulação e supervisão da educação superior 

tecnológica e para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O 

Catálogo dispõe sobre denominações de 134 cursos superiores de tecnologia 

(organizados em 13 eixos tecnológicos), descrições sintéticas do perfil do egresso, 

carga horária mínima e infraestrutura para o funcionamento desses cursos (BRASIL, 

2016). 

O rol de cursos constante no Catálogo não é exaustivo, ou seja, não esgota 

todas as possibilidades de oferta de cursos de graduações tecnológicas no País, 

admitindo-se, conforme estabelece o Decreto no 5.773/06, em seu art. 44, cursos 

experimentais de oferta regular, porém com outras denominações (BRASIL, 2006). 

É o caso do Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos. Embora seja 

ofertado por muitas instituições de ensino tanto públicas como privadas ainda não faz 

parte do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Para ofertar esses 

cursos, as Faculdades e congêneres necessitam da autorização prévia do MEC. 

Enquanto isso, um centro universitário ou universidade, que possui autonomia para 

oferta de cursos experimentais, pode implantar imediatamente à identificação da 

necessidade do mercado de trabalho em constante mudança. 

 O Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos na modalidade a 

distância tem por objetivo a formação de profissionais qualificados para o exercício 

das atividades pertinentes à organização e suporte de Serviços Judiciários, atendendo 

a uma demanda que é existente de colaboradores de nível superior com formação 

adequada para o apoio aos órgãos jurídicos, em geral, existentes nos variados setores 

como Tribunais, cartórios, varas especializadas, juizados especiais, em nível estadual 

e federal, Ministério Público, Defensoria Pública, Órgãos de advocacia em Instituições 

Públicas e Privadas e Escritórios de Advocacia, de forma a auxiliar em todas as 

atividades pertinentes à organização e controle das mesmas. Além, de formar 

profissionais capazes de fazer uso das novas tecnologias, bem como aplicação dos 
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princípios relacionados ao raciocínio jurídico, guiado pelo senso ético informador de 

seus atos e de conduta profissional e cidadã. 

 

2.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

A demanda por conhecimento se intensificou com a economia globalizada e os 

avanços tecnológicos alcançados permitiram o surgimento da modalidade de 

educação a distância.  

O conceito de Educação a Distância no Brasil é definido oficialmente no 

Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005):  

 

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância 
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
 

Essa definição da Educação a Distância complementa-se com o primeiro 

parágrafo do mesmo artigo, onde é ressaltado que esta deve ter obrigatoriamente 

momentos presenciais, nos termos a seguir: 

 

§ 1o A Educação a Distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade 
de momentos presenciais para:  
I – avaliações de estudantes; 
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;  
III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 
legislação pertinente e  
IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

 

De 2009 a 2019, o número de novos alunos em cursos superiores à distância 

aumentou 4,7 vezes - saltou de cerca de 330 mil estudantes para mais de 1 milhão e 

meio. Ou seja, um crescimento de 378,9%. Já o índice de ingressantes em 

graduações presenciais foi ampliado em escala bem menor: 17,8% segundo o Inep - 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2019). 

Os primeiros cursos de graduação a distância no Brasil datam de 1995 e 

serviam principalmente para oferecer formação em pedagogia para professores. Hoje, 

o catálogo já inclui engenharias, estudos tecnólogos e nas áreas 

de saúde, gastronomia e estética, entre outros. As instituições públicas que oferecem 
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EaD no Brasil representam 44% do total. No entanto, ficam com apenas 9% das 

matrículas, segundo o Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2019). 

Segundo Maia, (2007, p. 06) “A EaD é uma modalidade de educação em que 

professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas 

tecnologias de comunicação”.  

Moore e Kearsley (2008) afirmam que a ideia de EaD é muito simples: alunos 

e professores estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em 

que aprendem e ensinam, comunicando-se por meio de tecnologias diversas. Porém, 

ressaltam que, “quando começamos a pensar a respeito de todas as implicações do 

distanciamento entre alunos e professores, uma ideia que em princípio parece muito 

simples se torna, na realidade, muito complicada” (MOORE; KEARSLEY, 2008).  

Segundo Mill (2018), “também pela atual legislação brasileira, a EaD é uma 

modalidade que apresenta como característica essencial a proposta de ensinar e 

aprender sem que professores e alunos precisem estar no mesmo local ao mesmo 

tempo.” (p. 200). 

Dessa forma, para Mill (2018), a modalidade de educação a distância, constitui-

se um terreno fértil e complexo, seja em termos teóricos ou práticos, o que justifica 

um melhor detalhamento do campo e do termo. 

Há mais de 30 anos Holmberg estabeleceu algumas bases e fundamentos da 

EaD, firmando seus alicerces em teorias da comunicação e da interação. Para esse 

autor, a expressão “educação a distância” abarca distintas formas de estudos e 

envolve atividades realizadas sob a supervisão (contínua ou não) de 

tutores/educadores, presentes com seus alunos em sala de aula1, sem dispensar os 

benefícios do planejamento, do acompanhamento e da orientação de uma 

organização tutorial pedagogicamente bem estruturada. Assim, a construção coletiva 

e colaborativa do conhecimento pode se fazer de modo síncrono (aulas cuja a 

interação entre o professor e os alunos acontece em tempo real, uma vez que, todos 

precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual por meio de 

webconferência, chats on-line, etc.) ou assíncrono (comunicação que não se 

estabelece no mesmo tempo e espaço por meio de fóruns, e-mail, avisos, etc.) 

possibilitando maior flexibilidade ao processo de ensino-aprendizagem (MILL, 2018). 

 
1 Salas de aula presenciais e a distância. Por exemplo: existem modelos em que o aluno tem um tutor 
presencial em uma sala onde as aulas são ministradas por satélite. 
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Dessa forma, pode-se dizer que a EaD se caracteriza, fundamentalmente, pela 

separação física (espaço temporal) entre aluno e professor, bem como pela 

intensificação do uso de tecnologias de informação e comunicação (especialmente as 

tecnologias digitais) como mediadoras da relação ensino-aprendizagem. Keegan 

(1996) identificou como elementos-chave do ensino-aprendizagem a distância: 

existência de distância física entre professores e alunos, adoção de mídias para 

interligar professores e alunos, processos de comunicação bidirecionais, organização 

educacional diferenciada e peculiar e maior atenção aos educandos, que devem ser 

vistos como sujeitos individuais. Além disso, segundo Moore e Kearsley (2008), a 

noção de EaD subentende a adoção de técnicas especiais na criação do curso e no 

acompanhamento dos estudantes, envolvendo processos de instrução, comunicação 

por meio de várias tecnologias e disposições pedagógicas organizacionais e 

administrativas especiais. 

A denominação “educação a distância” envolve invariavelmente a separação 

geográfica entre estudante e instrutor e, em alguns casos, também a separação no 

tempo (comunicação assíncrona). Mas, dos pontos de vista educacional, cognitivo e 

psicológico, os conceitos de “distância” e “presença” são mais amplos e complexos. 

Como ressalta Cortelazzo (2000, p. 43), “as novas tecnologias computacionais 

interativas [...] permitem que homens e mulheres desenvolvam colaborações mútuas 

mesmo estando distantes espacialmente”. É perfeitamente possível ao aprendiz se 

sentir próximo ao professor, ou presente em uma atividade de aprendizagem, mesmo 

se encontrando afastado geograficamente (por videoconferência, por exemplo). São 

também comuns situações de aprendizagem nas quais os participantes, ainda que 

estejam compartilhando simultaneamente o mesmo espaço geográfico, se sintam, ou 

deem a impressão de estar, “distantes” ou “ausentes”. Além disso, não é apenas na 

relação aluno-professor que a sensação de distância ou de presença se manifesta em 

um contexto educacional. A sensação de proximidade em relação aos colegas é 

também importante parâmetro motivacional e de apoio ao aprendizado. O mesmo se 

pode dizer em relação ao próprio conteúdo que esteja sendo estudado (TORI, 2017). 

Com isso, afirma Mill (2018), que todos os aspectos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem da EaD são praticamente os mesmos da educação presencial, 

estruturados num processo dialético, de modo articulado, complementar e dinâmico. 

Ocorre que essa base diluída e fluida da EaD se organiza em espaços e tempos 

redimensionados, distintos daqueles que regiam (e ainda regem) a tradicional 
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organização escolar. Assim, a interlocução é possibilitada tanto por suportes 

tecnológicos para comunicação síncrona/simultânea (como em webconferência, salas 

de bate-papo, etc.), quanto para a comunicação assíncrona/diferida (a exemplo de 

fóruns, ferramentas para edição de textos web e e-mails). Como argumentam Moore 

e Kearsley (2008), geralmente o processo comunicacional no ensino-aprendizagem 

na EaD se realiza mediante textos impressos, por meios eletrônicos, mecânicos ou 

por outras técnicas especiais capazes de superar as limitações espaço temporais do 

diálogo entre docentes e discentes. 

Segundo Tori (2017), se houvesse uma troca, deveria se empregar o conceito 

de “aprendizagem a distância”, que coloca o aluno no centro do processo, em lugar 

de “educação a distância”, que remete o foco ao professor e à escola, fica mais fácil 

perceber que a educação ultrapassa os limites físicos da chamada escola “tradicional”. 

Esta sempre se utilizou da aprendizagem “a distância”, ainda que com outras 

denominações, tais como “lição de casa” ou “trabalho extraclasse”. 

Com isso, é possível verificar que a “educação a distância” e a chamada 

“educação presencial” nunca foram e não estão sendo utilizadas separadamente.  

Outro ponto que embasa o conceito de EaD é o seu processo de evolução ao 

longo da sua história. A EaD passou por algumas gerações, caracterizadas pelos tipos 

de tecnologias adotadas para o processo de comunicação e interação de educadores 

e educandos. Em experiências mais antigas, isso se dava por meio de 

correspondências e materiais impressos; e, posteriormente, foram sendo agregadas 

outras tecnologias de informação e comunicação, tais como o rádio, televisão, o 

satélite, a internet, etc.  

Como afirmou Belloni (2012), a importância da EaD no contexto atual, 

objetivada no seu expressivo crescimento, é parte de um processo de inovação 

educacional maior, particularmente da integração das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs) no seio educacional. Para ela, novos formatos de 

EaD vão aparecendo, relacionados com as tecnologias que forem emergindo. É 

natural e positivo que sejam incorporadas novas possibilidades tecnológicas, cujas 

potencialidades comunicacionais apontam para novos tipos de configuração da 

aprendizagem, mais abertas e mais flexíveis.  

Nesse sentido, a noção de EaD deve levar em conta o período histórico 

considerado e as tecnologias da época, mas não é adequado redefinir a noção do 

conceito a cada inovação tecnológica. Em outras palavras, mudam-se os meios, mas 
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a essência permanece: promoção de ensino-aprendizagem de qualidade. Isso se 

relaciona diretamente com os tipos de configuração do ensino-aprendizagem na 

modalidade, já descritas anteriormente. 

A educação transforma-se tanto em termos de finalidades sociais quanto no 

que diz respeito a estratégias e modalidades, notadamente com a introdução de meios 

técnicos e com a tendência a uma maior flexibilidade de acesso, currículos e 

metodologias.  

A educação a distância emerge neste cenário como mais uma modalidade de 

ensino e assume funções de crescente importância, principalmente na graduação, 

pós-graduação e cursos livres, cuja demanda cresce de modo exponencial, em razão 

da necessidade constante de conhecimento e, ainda, do acesso à tecnologia.  

Nas sociedades contemporâneas, “do conhecimento” ou “da informação”, a 

formação inicial torna-se rapidamente insuficiente e as tendências mais fortes 

apontam para uma “educação ao longo da vida” (lifelong education) mais integrada 

aos locais de trabalho e às necessidades e expectativas dos indivíduos. São estes 

dois grandes desafios que os sistemas de ensino superior enfrentam agora e para os 

quais a educação a distância pode contribuir: expansão significativa e diversificação 

da oferta de formação inicial, para atender à demanda decorrente da expansão do 

ensino secundário; criação de novos modos de formação continuada adequada às 

demandas do mercado de trabalho “pós-fordista” (BELLONI, 2012). Tudo isto sem 

perder de vista os ideais humanistas de formação do cidadão crítico e criativo, capaz 

de pensar e de mudar o mundo. 

Portanto a EaD possibilita a manipulação do espaço e do tempo em favor da 

educação. O aluno estuda onde e quando quiser e puder. Pode, por exemplo, passar 

algumas semanas sem se dedicar muito aos estudos, por diversos motivos, e, então, 

durante duas semanas dedicar-se com mais energia. Ou seja, o aluno se auto 

programa para estudar, de acordo com o seu tempo e a sua disponibilidade (MAIA, 

2007). 
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3 ENSINO SUPERIOR E ANDRAGOGIA 

 

 

Pesquisas realizadas nos últimos anos revelam que há diferença no estilo de 

aprendizagem de jovens e adultos, o que levou à criação de termos para essa 

distinção: “pedagogia” refere-se à aprendizagem de jovens e “andragogia” refere-se à 

aprendizagem de adultos. Já “heutagogia” é o termo utilizado para a 

autoaprendizagem, quando não há um professor ou uma escola, e o aprendiz deseja 

adquirir conhecimentos novos sozinho (RABELLO, 2007).  

O termo “andragogia” foi desenvolvido por Alexander Kapp, um professor de 

alemão, e mais tarde foi vinculado ao trabalho de Knowles, que argumentou que os 

adultos são diferentemente experientes, motivados, orientados e sabem da 

necessidade do aprendizado mais do que as crianças (MUKHALALATI; TAYLOR, 

2019, tradução nossa). 

As ideias de Knowles são particularmente importantes na educação superior, 

porque se concentram em identificar e lidar com as diferenças entre o que os alunos 

sabem e o que aprendem no componente experimental de seus programas.  É 

importante notar que o uso do termo andragogia foi criticado porque alguns princípios 

da andragogia são semelhantes aos do aprendizado das crianças, o que torna o 

aprendizado um contínuo ao longo da vida (lifelong learning) com diferentes 

propósitos em diferentes estágios. No entanto, as ideias de Knowles orientaram o 

desenvolvimento de estratégias de ensino adequadas à aprendizagem de adultos 

(MUKHALALATI; TAYLOR, 2019, tradução nossa). 

Com o intuito de entender as características do processo de ensino e 

aprendizagem de adultos, como é o caso do ensino superior, Malcolm Knowles 

concluiu que o aprendiz adulto foi por muito tempo negligenciado. Embora desde o 

final da 1ª Guerra Mundial tenham surgido noções das características únicas do 

aprendiz adulto, somente nos anos 1960 é que surgiu uma teoria sobre a 

aprendizagem de adultos (RABELLO, 2007).  

Munhoz (2017) refere-se à obra de Knowles ao abordar os princípios da 

andragogia. São eles: 

a) Propósito – Os participantes de iniciativas educacionais interessam-se em saber o 

que aprenderão com esse conteúdo, porque esse aprendizado é importante, para o 

que serve, como as atividades serão dirigidas, o que será feito com as informações 
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recebidas, se as respostas serão dadas em tempo de projeto instrucional e se o 

ambiente criado permite ao aluno que as obtenha em metadados, que podem ser 

disponibilizados para consulta. 

b) Autonomia – Para alunos jovens e adultos, é essencial estar no controle do 

processo, de modo que se sintam responsáveis pelas ações tomadas. 

c) Experiência – É preciso valorizar a experiência anterior do aluno, aproveitando os 

conhecimentos que adquiriu durante o trabalho e a vida social. No projeto instrucional, 

devem-se estabelecer conexões entre o conteúdo e o que acontece no mercado de 

trabalho. Nesse momento, é importante a criação de cenários de reflexão. 

O termo utilizado por Munhoz (2017) “projeto instrucional” é também chamado 

de “design instrucional” por alguns autores como Rabelo (2017) e Filatro (2008). É 

definido por esta última como: 

 

ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o 
desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, 
eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 
promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a 
aprendizagem humana. Em outras palavras, definimos design instrucional 
como o processo (conjunto de atividades) de identificar um problema (uma 
necessidade) de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma 
solução para esse problema” (FILATRO, 2008, p. 3). 
 

Segundo a autora, a implementação de soluções educacionais pode ocorrer 

em diferentes níveis. No nível macro, define-se uma direção comum a todas as 

experiências de aprendizagem, de uma instituição, departamento ou programa 

(expresso, por exemplo, no projeto pedagógico) ou, ainda, considerando as ações 

governamentais, definem-se as diretrizes gerais que serão adotadas em âmbito 

nacional, estadual ou municipal. No nível meso, o design instrucional se ocupa da 

estruturação de programas, cursos ou disciplinas. Por fim, no nível micro, ele trabalha 

com o design fino das unidades de estudo (FILATRO, 2008).  

d) Motivação – Alunos jovens e adultos trazem uma motivação própria para enfrentar 

o desafio da aquisição de novos conhecimentos, o qual pode ser incipiente ou 

insuficiente perante as necessidades observadas no ambiente. Desse modo, em um 

projeto instrucional, é possível imaginar maneiras de destacar as vitórias conseguidas 

pelos participantes (por meio de processos de gamificação, por exemplo), oferecendo-

se até mesmo recompensas. 
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e) Utilidade do conhecimento adquirido – Em uma proposta sistemática e intencional, 

jovens e adultos aprendem melhor quando o processo de ensino e aprendizagem está 

relacionado a aspectos de sua vida pessoal ou profissional. 

f) Incentivo – Ao assumir o papel de facilitador, o professor deve ter em mente que 

muito se espera dele no sentido de dar uma significação ao que está sendo ensinado 

e, também, àquilo que o aluno tem a possibilidade de aprender. Assim, a interferência 

construtiva, como apoio ao aluno, é uma etapa importante na educação do jovem e 

do adulto. 

A compreensão das teorias da aprendizagem de adultos nos programas de 

educação superior é importante por várias razões. As filosofias e teorias educacionais 

são parte essencial da prática educacional baseada em evidências. O entendimento 

de diferentes teorias da aprendizagem pode ajudar os educadores a selecionar as 

melhores estratégias instrucionais, objetivos de aprendizagem, abordagens e 

avaliação, com base no contexto e ambiente de aprendizagem (MUKHALALATI; 

TAYLOR, 2019, tradução nossa). 

Ainda, os educadores devem integrar as teorias da aprendizagem, o assunto e 

a compreensão do aluno para melhorar o aprendizado. Finalmente, ser capaz de 

recorrer às teorias da aprendizagem para explicar o impacto das diferenças individuais 

dos alunos em seus resultados de aprendizagem poderia eximir os educadores de 

assumirem a responsabilidade exclusiva por tudo durante o processo de 

aprendizagem. A psicologia educacional oferece uma variedade de teorias de 

aprendizagem de adultos, e os educadores precisam entender essas teorias e usar 

esse entendimento para selecionar e justificar as atividades educacionais que elas 

aplicam, para que essas atividades tenham uma base teórica sólida, baseada no 

ambiente de aprendizagem e configuração (MUKHALALATI; TAYLOR, 2019, tradução 

nossa). 

Knowles defende as teorias humanísticas ou teorias facilitadoras da 

aprendizagem (aprendizagem autodirigida). O humanismo é um paradigma que surgiu 

na década de 1960 e se concentra na liberdade e dignidade humanas para alcançar 

todo o potencial. Ele sugere que o aprendizado é autodirecionado e que os adultos 

podem planejar, gerenciar e avaliar seu próprio aprendizado para obterem a 

autorrealização, satisfação, valores motivacionais, objetivos e independência em seu 

aprendizado. Portanto, o aprendizado pode ser centrado no aluno e personalizado, e 
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os educadores são facilitadores do aprendizado (MUKHALALATI; TAYLOR, 2019, 

tradução nossa). 

Na aprendizagem autodirecionada, o objetivo da educação tem um foco maior 

no processo (no desenvolvimento de pensamento crítico, no crescimento como 

pessoa e cidadão) do que no conteúdo (aquisição de conhecimento e habilidades 

direcionados para determinado assunto) (DE AQUINO, 2007).  

A grande contribuição da aprendizagem autodirecionada para o processo de 

aprendizado de adultos é criar oportunidades para que eles decidam onde envidar 

seus esforços a fim de aprender aquilo que possa ajudá-los a resolver os problemas 

que enfrentam na vida pessoal e profissional, bem como para prepará-los 

adequadamente para aquilo que desejam ser, em um futuro próximo. A sensação de 

realização está associada a essa abordagem de aprendizagem, pois assim os 

aprendizes se veem no rumo da consecução de sonhos e desejos pessoais (DE 

AQUINO, 2007). 

Essa busca pela solução do “problema” passa a ocorrer com base no desejo 

dos sujeitos, que buscarão informações e conhecimentos que, momentaneamente, 

tenham significados, construindo assim uma nova cartografia no processo de 

construção do conhecimento, permeada pelo prazer e pelo desejo do saber, na qual 

nenhum saber é negligenciado (ALVES, 2003). 

A atualidade não comporta mais a educação bancária denominada por muitos 

autores como “tradicional” exercida anteriormente. Cabe ao professor reconhecer que 

seu papel não é mais o de “entregar” ao aluno um conjunto de fatos e conhecimentos 

por ele interiorizados, que representam apenas sua visão do fenômeno em estudo, ou 

seja, um processo limitado numa sociedade com visões pluralistas e com acesso às 

informações em qualquer biblioteca pública ou através da internet.  

Outro ponto destacado pelo autor é a importância do aluno se sentir seguro e 

à vontade para expor suas ideias e cometer erros. Houve um abandono do ensino 

tradicional onde se esperava que o discente aprendesse uma única resposta “correta” 

e um único caminho para chegar até ela. O aluno precisa ser encorajado a buscar por 

caminhos e soluções para que posteriormente possa utilizar esse raciocínio para 

outros desafios no estudo (LITTO, 2010). 

 Verifica-se que os fatores externos, como emprego mais qualificado, promoção 

e salário, também podem contribuir para a autonomia do aprendiz adulto; no entanto 
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eles não são tão motivadores como os fatores internos (aumento da autoestima e da 

qualidade de vida, satisfação por adquirir novos conhecimento, entre outros) 

(MUNHOZ, 2017). 

Uma das metas da aprendizagem atual é que ela seja “sob medida” o mais 

adequada possível a cada aprendiz. As novas tecnologias de comunicação oferecem 

excelentes condições de manuseio de palavras, imagens e sons que permitem a 

preparação de ambientes de aprendizagem para pessoas com diferentes “estilos” ou 

perfis para adquirir informação e conhecimento (LITTO, 2010).  

Moore (1980) compara o aluno adulto ao aluno autônomo, pois, em geral, o 

aluno adulto é uma pessoa que está apta a abordar um assunto diretamente sem um 

outro adulto em um conjunto de papéis de intervenção entre o aluno e a matéria a ser 

aprendida. O adulto sabe seus próprios padrões e expectativas. Ele não mais precisa 

que lhe digam o que fazer, nem precisa da aprovação e recompensas de pessoas em 

papéis de autoridade. 

A questão da autonomia do adulto é mais uma vez levantada por Moore ao se 

referir ao trabalho de Knowles, que afirma que o comportamento autônomo deve ser 

natural do aprendiz adulto, uma vez que a dependência é uma característica da 

criança. Para esse autor, “conforme uma pessoa cresce, ela passa a se ver como 

capaz de tomar decisões e sua autoidentidade começa a tomar forma” (MOORE, 

1980, p. 24).    

Aprender com autonomia será a habilidade mais importante a ser adquirida por 

todas as pessoas no futuro (LITTO, 2010). Aprender, nesse sentido, significa saber 

identificar problemas, achar informação apropriada para a solução do problema em 

mãos, tirar conclusões adequadas, e comunicar a terceiros, com clareza, os 

resultados da tarefa, várias vezes ao dia. Uma vez que diferentes problemas, de uma 

nova ordem de complexidade, surgem constantemente, haverá sempre novos 

desafios e novos obstáculos a serem derrubados. 

 

3.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ALUNOS NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM NA EAD 
 

Silva e Sá (1997), afirmam que há dois tipos de fatores que os alunos 

geralmente atribuem às dificuldades de aprendizagem: fatores externos à 

aprendizagem (como o método de ensino ou o clima desfavorável no qual a 
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aprendizagem aconteceu) e fatores internos (como a falta de conhecimentos prévios 

e o nível de ansiedade). Ainda, as autoras resumem as principais dificuldades 

encontradas em três áreas: o tempo e a organização do estudo (estudo nas vésperas 

das avaliações, tempo de estudo insuficiente, falta de planejamento das atividades 

escolares); estratégias cognitivas (utilização do mesmo método de estudo para todas 

as disciplinas, não-resolução de dúvidas, incapacidade para autoavaliar a 

compreensão das matérias, dificuldade em relacionar a informação e realizar 

inferências); e, por fim, a motivação (falta de persistência na realização de trabalhos 

e exercícios, ausência de interesse pela aprendizagem). 

As autoras consideram as estratégias cognitivas como operações ou atividades 

conscientes e intencionais adotadas para a realização de uma determinada tarefa. 

Sua aplicação requer que o aprendiz tenha conhecimento e reflita sobre os seus 

próprios processos mentais, dando-lhe autonomia e regulação dos seus próprios 

comportamentos escolares para, enfim, aprender a aprender (SILVA; SÁ, 1997). 

Outra dificuldade é a falta de autonomia e de autodireção na aprendizagem. 

Muitos alunos exercem um papel passivo na aprendizagem, não porque preferem 

assim, mas porque não foram acostumados a exercer um papel ativo. A esse respeito 

Malcolm Knowles destaca que “é um fato trágico que a maioria de nós saibamos 

apenas como ser ensinados; nós não aprendemos como aprender” (KNOWLES, 1975 

apud RABELLO, 2007, p. 19).  

Fernandes (2017) afirma que o grande aliado da educação nos últimos anos 

pode ser considerado o desenvolvimento e a disseminação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), que possibilitaram um expressivo aumento da 

oferta de EaD. Contudo, apesar dessa modalidade de ensino proporcionar 

flexibilidade nos estudos e atender as mais remotas regiões, ela tem exigido uma 

maior autonomia do aluno, especialmente, no que se refere à necessidade de 

autorregulação no seu processo de aprendizagem.  

No entanto, outros fatores podem prejudicar o sucesso na aprendizagem.  A 

ignorância sobre o que é solicitado, ou seja, quando o aluno não sabe o que o curso 

ou o professor espera dele (BARNES, 1995) ou também dificuldades determinadas 

por problemas de leitura e compreensão dos textos para estudo, que, tanto no 

contexto presencial quanto a distância, é uma atividade essencial para a 

compreensão, organização e retenção da informação (SILVA; SÁ, 1997).  
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Como fértil campo de pesquisa, a EaD tem gerado grande número de estudos 

voltados para metodologias e ferramentas de ensino-aprendizagem. O conhecimento 

acerca das dificuldades de aprendizagem encontradas por estudantes a distância 

permite que instituições de EaD se voltem para as necessidades de seus alunos, 

desenvolvendo, por exemplo, programas que visem potencializar a aprendizagem e o 

sucesso na formação acadêmica.  

É de fundamental importância compreender como os alunos estudam e 

aprendem na EaD, quais as dificuldades que encontram e as necessidades que 

apresentam, para verdadeiramente conhecer o aprendiz a distância e então, viabilizar 

práticas educacionais que visem o sucesso na aprendizagem. 

Em 1963, Wedemeyer já chamava a atenção para o fato que nem todos os 

alunos serão capazes de ter sucesso no ensino por correspondência, uma vez que 

essa não era uma modalidade de ensino fácil. Como obstáculos para o sucesso da 

aprendizagem destacava: a) o desenvolvimento de interesse pela tarefa, a motivação, 

e a preparação para o estudo, uma vez que é muito difícil iniciar a EaD, e a taxa de 

desistência antes do início do curso é até hoje muito alta; b) a compreensão da 

estrutura do conteúdo a ser estudado; c) a aprendizagem de habilidades de 

pensamento analíticas; e d) a autoavaliação da aprendizagem (KEEGAN, 1996).  

Essas observações levaram Castro et al. (2001) a afirmar que o aprendiz que 

optar por se atualizar através de um programa de EaD deverá estar pronto para mudar 

paradigmas, ou seja, é necessário assumir uma nova postura perante a 

aprendizagem, uma postura ativa e crítica, além do desenvolvimento de hábitos de 

estudo sistemáticos e eficientes. Além disso, os autores descrevem características 

comportamentais necessárias ao desenvolvimento do aprendiz na EaD, tais como: 

estar motivado para aprender; ter constância, perseverança e responsabilidade; ter 

hábito de planejamento; ter visão de futuro; ser proativo; e ser comprometido e 

autodisciplinado. 

Jonaitis (2005, tradução nossa), adverte para a necessidade de o aluno estar 

informado sobre as habilidades que essa modalidade de ensino demanda do aprendiz 

desde o ato de inscrição no curso a distância. Afirma ainda, que muitos aprendizes 

possuem ideias errôneas de educação a distância, devido à distância entre o produto 

efetivo e o produto vendido na EaD.  Muitas vezes, o que é reforçado é a conveniência 

e a flexibilidade, ao invés das dificuldades que muitos aprendizes encontram.  
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É facilmente perceptível que muitos alunos se inscrevem em cursos de EaD 

com a ilusão de que essa modalidade lhe exigirá menos tempo de estudo e 

comprometimento pessoal, ou mesmo, que será mais fácil que a educação tradicional 

(JONAITIS, 2005, tradução nossa).  Este ainda é um dos preconceitos a serem 

vencidos pela EaD, que muitas vezes é “vendida” como um curso para quem não tem 

tempo de estudar, o que tem se mostrado justamente o contrário. Embora na EaD 

haja a possibilidade de flexibilidade de tempo e local de estudo, não sendo necessário 

o deslocamento até uma sala de aula tradicional em um dia e horário específicos, os 

níveis de comprometimento e dedicação devem ser muito maiores; para o sucesso da 

aprendizagem a distância, habilidades de gerenciamento de tempo e autodisciplina 

são fatores essenciais.  

Baseada nessa falta de informação que muitos alunos têm a respeito da EaD, 

Jonaitis (2005, tradução nossa) elaborou um guia para o aprendiz a distância no qual 

quatro áreas essenciais para o sucesso da aprendizagem são trabalhadas: (1) 

comprometimento pessoal e motivação; (2) familiaridade e atitude perante o uso da 

tecnologia; (3) habilidades e preferências comunicativas; e (4) sistemas pessoais de 

suporte.  

Segundo a autora, os alunos devem, antes de tudo, saber como o curso será 

“entregue” aos alunos, ou seja, quais os meios utilizados para a veiculação dos 

materiais didáticos e os meios de comunicação com a instituição, a fim de verificar se 

o curso atende suas necessidades e realidade. Em relação à motivação e 

comprometimento pessoal, a autora reforça a necessidade de desenvolver 

habilidades de autodisciplina e autodireção, disponibilidade de tempo para o estudo, 

e habilidades de gerência do tempo e hábitos de estudo.  Em termos de familiaridade 

com a tecnologia, a autora destaca a necessidade de acesso à tecnologia necessária 

ao curso e a familiaridade com as ferramentas utilizadas, além da necessidade de 

conhecimento sobre oferta de suporte técnico pela instituição.  

Em relação às habilidades comunicacionais, a autora descreve a importância 

de receber e expressar ideias nas salas virtuais, seja através da comunicação escrita, 

por e-mail e a participação nos fóruns de discussão, ou oralmente, através das salas 

de bate-papo (chats). Além disso, Jonaitis (2005) destaca a necessidade de 

habilidades de leitura e escrita, uma vez que a leitura é geralmente a fundamentação 

do curso e da informação que os alunos recebem, e esclarece que alunos com 
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dificuldades de leitura podem experimentar dificuldades e frustrações no contexto a 

distância.   

Por fim, os sistemas de suporte pessoais são de extrema importância, pois a 

opção por um curso a distância força o aluno a fazer mudanças em sua vida, 

principalmente nos aspectos familiar e profissional. Os alunos, seus familiares, amigos 

e empregadores devem estar cientes dessas mudanças e dispostos a apoiar o 

aprendiz a distância durante sua empreitada, oferecendo o suporte emocional e 

afetivo necessários para seu sucesso. 

Na aprendizagem a distância, o computador é importante, pois combina numa 

única tecnologia todos os meios usados anteriormente para aprender — textos, sons 

e imagens (tanto estáticas, como fotografias e desenhos, quanto animadas, como 

filmes e vídeos), possibilitando alterar o tempo e o espaço. Pode-se usá-lo de forma 

síncrona ou assíncrona; permite atravessar continentes com mensagens, imagens e 

vozes em questão de segundos; e, talvez o mais importante de tudo, é interativo, isto 

é, permite diálogo entre o usuário e o programa que está operando no computador, 

tanto para dar instruções e fazer perguntas quanto para receber perguntas e 

respondê-las. Todas essas funções fazem parte do processo de aprendizagem, seja 

numa sala de aula presencial ou numa sala de aula “virtual”. 

Na educação a distância de qualidade todo curso é sempre preparado por uma 

equipe de especialistas, cada um contribuindo com seu talento e experiência para 

produzir um produto organizado nos mínimos detalhes para obter o êxito planejado. É 

esse planejamento, feito com antecedência, e sem improvisação, que garante a 

qualidade e o sucesso do curso a distância (LITTO, 2010).  

Muitos educadores consideram insubstituível a presença física pessoal do 

professor na sala de aula. Mas se esquecem de que não é todo professor que planeja 

e se prepara para ministrar a aula brilhante esperada. 

Outra vantagem da aprendizagem EaD destacada por Litto (2010) é que um 

curso feito pela rede de computadores quando estruturado com muita interatividade e 

muita colaboração entre os alunos promove aprendizagem e se utiliza de estratégias 

que farão parte importante do dia a dia de todos os profissionais no futuro e cujo uso 

com habilidade será determinante para seu sucesso no mundo do trabalho. 
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3.2 PESQUISAS REFERENTES A DIFICULDADES DE ALUNOS NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM CURSOS EAD 
 

Este estudo foi realizado na base de dados do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD).  

Como critério para a realização da busca utilizou-se as palavras-chaves: 

dificuldades; educação a distância; ensino e aprendizagem. A busca foi realizada em 

abril de 2020.  Foram encontradas 11 teses e/ou dissertações, que abordavam o tema 

em seus estudos.  

Destas 11 publicações, quatro (04) trataram das dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem de alunos em cursos presenciais, embora um dos critérios 

colocados no filtro da pesquisa fosse a palavra-chave: Ensino a Distância. Estes 

quatro estudos foram publicados nos anos de 2012, 2013, 2016 e 2019.  Um (01) 

estudo tratava da identificação das principais dificuldades técnicas e pedagógicas na 

utilização do ambiente virtual de aprendizagem Moodle por parte dos professores de 

uma instituição de nível superior e foi publicado no ano de 2012. Um (01) estudo 

tratava da análise das compreensões dos alunos-professores em relação ao portfólio 

de aprendizagens e a síntese reflexiva no processo de aprendizagem do curso de 

Pedagogia na modalidade EaD e foi publicado no ano de 2017. Cinco (05) estudos 

trataram da percepção de alunos sobre as dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem em diversos cursos superiores na modalidade a distância, duas nos 

anos de 2009 e 2017 e três em 2013.  

Estas cinco foram o foco de análise por estarem diretamente relacionadas ao 

objetivo proposto. Pesquisadores como Burian (2009), Nascimento (2013), Silveira 

(2013), Reis (2013) e Silva (2017) apresentam um panorama da EaD no Brasil e 

analisam as dificuldades relatadas pelos discentes de cursos superiores na 

modalidade a distância.   

Os cinco estudos analisados versaram sobre a percepção de alunos sobre as 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem em cursos na modalidade à 

distância. Nestes destacam-se os objetivos do estudo, a modalidade de pesquisa 

realizada pelo pesquisador e as principais conclusões quanto às dificuldades 

identificadas na pesquisa, este último por se tratar do objetivo deste estudo. 
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Em Burian (2009) tem-se uma análise das dificuldades de estudar on-line: uma 

narrativa de experiência de aprendizagem. Esta pesquisa qualitativa, teve como 

objetivo, descrever e interpretar o fenômeno da dificuldade de estudar on-line em um 

curso de formação continuada para professores de Inglês denominado Teachers 

Links, do ponto de vista de quem o vivenciou, no caso a própria pesquisadora. Essa 

análise apresenta, entre outros resultados, que o processo interpretativo revelou que 

o fenômeno da dificuldade de estudar on-line em um curso de formação continuada 

para professores de Inglês se estrutura em torno de 6 temas: ansiedade em relação 

às expectativas, insegurança em relação ao novo contexto, medo em relação à não 

conseguir atender aos objetivos propostos, desespero ao constatar carências, 

questionamento de inconsistências, indecisões para realizar escolhas e busca 

constante de estratégias para solucionar dificuldade. 

A dissertação de Nascimento (2013) apresenta uma reflexão relacionada à 

análise das dificuldades de aprendizagem numa disciplina de química orgânica do 

curso de química na modalidade a distância da UFRN (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte).  

O autor buscou identificar quais são as principais dificuldades dos alunos nos 

aspectos conceituais abordados na disciplina. A partir dessas dificuldades foram 

desenvolvidas videoaulas, referentes aos assuntos que geram maiores dificuldades 

aos alunos as quais foram o produto final do trabalho. Sendo as melhorias promovidas 

pelos vídeos no processo de aprendizagem dos alunos, obtidas a partir de um 

questionário respondido pelos mesmos no ambiente virtual de aprendizagem, e a 

partir da sua taxa de sucesso ao final da disciplina.  

Silveira (2013) traz como objeto de sua pesquisa quanti-qualitativa, investigar 

aspectos relacionados às dificuldades de alunos de nível superior em relação aos 

conteúdos de Biologia e as concepções alternativas existentes sobre o conteúdo de 

citologia  a partir dos dados coletados, como produto, foi elaborado um material de 

apoio ao professor sobre o conteúdo de citologia que pode ser aplicado em sala de 

aula e que visa contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem desse conteúdo, 

ao minimizar, por exemplo, o surgimento de concepções alternativas relacionadas ao 

tema.  

A pesquisa realizada por Reis (2013), de abordagem qualitativa, teve como foco 

ampliar os conhecimentos sobre a percepção docente e a construção de 

conhecimentos na formação continuada de professores de Biologia em cursos 
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oferecidos na modalidade EaD. Os objetivos específicos foram: (1) identificar as 

percepções gerais desses professores/cursistas sobre a Educação a Distância 

quando associada às TIC; (2) conhecer suas percepções sobre as viabilidades e 

dificuldades do Ensino de Biologia, mais especificamente Ecologia, na modalidade 

EaD; (3) investigar os conhecimentos docentes construídos através da disciplina 

Ecologia, oferecida na modalidade EaD, frente às percepções dos 

professores/cursistas. Dentre as percepções gerais dos professores/cursistas sobre 

EaD, pode-se destacar como os principais pontos positivos o fato da EaD ser 

adequada à baixa disponibilidade de tempo e a autogestão do conhecimento, bem 

como possibilitar interação. Em relação às dificuldades, os professores/cursistas 

enfatizaram a ausência das atividades de campo e uma sensação de isolamento. 

O trabalho de Silva (2017) discute acerca da formação inicial do professor de 

matemática, e foca no papel do professor formador das disciplinas de Educação 

matemática aplicada à tecnologia.  

Destaca-se por abordar a integração da tecnologia nos processos de ensino e 

aprendizagem nos cursos de licenciatura em matemática e, em particular, por analisar 

as percepções dos professores formadores, os obstáculos que eles enfrentam e a 

interferência da formação inicial dos professores em sua prática docente. Para tanto, 

foi empregada uma metodologia de natureza qualitativa com o intuito de conhecer a 

percepção do professor formador quanto à constituição de sua prática docente na 

disciplina de educação matemática aplicada à tecnologia. Dentre as percepções, os 

professores formadores defendem que durante a formação inicial do professor de 

matemática é necessário que haja contato com o maior número possível de 

ferramentas tecnológicas, assim como, inferem que sejam destinados momentos para 

o estudo teórico e outros para o desenvolvimento de ações práticas, relacionadas ao 

uso de tecnologias em sala de aula. Outro aspecto desvelado consiste que os 

professores formadores pouco evidenciaram as práticas voltadas para formação de 

um intelectual transformador tomando por base o contexto das tecnologias. Dessa 

forma concluiu que a organização da prática dos formadores é inovadora e condiz 

com o proposto pelas discussões da linha de tecnologias em Educação Matemática, 

bem como, que o estudo teórico é indispensável, contudo, nessa disciplina é dada 

mais ênfase para as atividades práticas. 

Pode-se verificar que, dentre os estudos que abordaram as dificuldades 

enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem em diferentes cursos na 
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modalidade EAD, existe uma concordância entre os autores no sentido de que a tarefa 

é complexa e envolve uma multiplicidade de fatores a serem analisados. Dentre eles, 

destaca-se a necessidade de formação dos envolvidos para o uso das tecnologias 

disponíveis, além das questões relacionadas à viabilidade técnica, esforço pessoal e 

suporte. 

Outro ponto evidenciado foi o fato de o banco de dados utilizado, qual seja, 

BDTD, apresentar poucas pesquisas sobre um tema tão relevante e ainda, não 

resultar em nenhuma pesquisa sobre as dificuldades de ensino e aprendizagem no 

ensino jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

4 MÉTODO 

 

 

Nesta seção são descritas as formas como foram respondidas as questões do 

estudo subdivididas em: tipo de pesquisa; local; participantes; etapas da pesquisa; 

técnica de coleta de dados; e forma de análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o registro CAAE 30054120.7.0000.0108 

parecer de aprovação n. 3.967.381 como um dos objetivos do projeto intitulado “As 

múltiplas linguagens no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no 

processo de ensino e aprendizagem de acadêmicos de cursos superiores híbridos”. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem na análise dos dados 

quantitativa e qualitativa. Para Appolinário (2007, p. 153) na pesquisa descritiva o 

pesquisador “limita-se a descrever o fenômeno observado, sem inferir relações de 

causalidade entre as variáveis estudadas”. Deste modo, o pesquisador busca realizar 

sua análise dos dados de pesquisa com vistas a interpretar os fatos e entender os 

processos envolvidos, sem manipular ou causar interferências. Neste estudo o 

objetivo geral foi: descrever e analisar perspectivas de discentes sobre o processo de 

ensino e aprendizagem em um curso de tecnologia em serviços jurídicos na 

modalidade EaD. 

Os objetivos específicos foram: abordar os pressupostos teóricos do Curso 

Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos na modalidade a distância; abordar 

teorias sobre ensino e aprendizagem de adultos; identificar o perfil do aluno do curso 

de Serviços Jurídicos; descrever o domínio das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) pelos alunos do curso; descrever o processo de ensino e 

aprendizagem no curso analisado; analisar as dificuldades de aprendizagem descritas 

pelos alunos; e, a partir desses dados analisar e tecer reflexões acerca das 

perspectivas de discentes para minimizar as dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 
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4.2 LOCAL  

 

O Centro Universitário X de Londrina (UXL) é uma Instituição de ensino privada 

mantida por x, com o Conceito Institucional (CI) 4 (quatro). Está localizada na cidade 

de Londrina - Paraná.  O Centro Universitário possui em seu portfólio 19 cursos 

presenciais, 05 híbridos, 23 com metodologias totalmente a distância onde os alunos 

vão à instituição apenas para a realização das avaliações. 

 

4.3 PARTICIPANTES 

 

Foram convidados a participar alunos dos 2º, 3º e 4º semestres do curso de 

Serviços Jurídicos de um Centro Universitário privado de uma cidade do norte do 

Paraná. O questionário foi distribuído a todos os alunos matriculados nos três últimos 

semestres do curso.  

Foi considerado como critério de inclusão para os alunos serem maiores de 18 

anos e que tivessem concluído o 1º semestre do curso na instituição pesquisada. Dos 

60 alunos matriculados em julho de 2020, 29 alunos (48,33% do total de alunos) 

responderam ao questionário.  

 

4.4 TÉCNICA DE COLETA DOS DADOS 

 

Foi utilizado um questionário. O questionário preenchido sem a presença do 

pesquisador foi elaborado a partir de uma adaptação dos estudos de Rabello (2007) 

que contemplou um questionário validado sobre o tema de dificuldades no processo 

de aprendizagem.  

A autora Rabello (2007) estabeleceu no instrumento de coleta de dados 

variáveis relacionadas a: (a) identificar os hábitos de estudo dos alunos antes e 

durante o estudo em EaD; (b) identificar as dificuldades encontradas por eles ao longo 

do primeiro semestre do curso de graduação a distância; (c) estudar a relação, 

eventualmente existente, entre hábitos de estudo e dificuldades de aprendizagem.  

Foram utilizadas as questões 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 e 

27 do instrumento de Rabello (2007) as demais foram criadas com base nas 

especificidades do curso estudado. 



38 

 

Após a adaptação do questionário da autora obteve-se um instrumento 

composto por 27 questões que abrangeu perguntas sobre: o perfil socioeconômico 

dos alunos; a formação dos mesmos; hábitos de estudo; dificuldades de 

aprendizagem; e utilização de tecnologias (APÊNDICE A). 

Os alunos foram questionados sobre a utilização de recursos tecnológicos, pois 

no curso superior de tecnologia em serviços jurídicos são utilizados os seguintes 

recursos: ferramentas do AVA, arquivos em formato PDF, arquivos em Word na 

confecção de trabalhos, ferramentas de vídeo para assistirem às aulas e aplicativos 

de webconferência para os encontros com colegas e professores. 

O questionário contou também com uma escala de atitude do tipo Likert2 com 

18 afirmativas referentes ao desempenho acadêmico dos aprendizes e sua gerência 

da aprendizagem e à utilização de recursos oferecidos. Também foram incluídas duas 

questões abertas, nas quais os alunos puderam se expressar livremente sobre a maior 

dificuldade que encontraram no estudo a distância e o que poderia ser feito para ajudá-

los a aprimorar sua aprendizagem.  

 

4.5 ETAPAS DA PESQUISA 

 

As etapas sequenciais utilizadas neste estudo foram: a) revisões de literatura 

narrativas utilizadas para fundamentação teórica do estudo. A revisão narrativa 

possibilita a compreensão das diversidades e pluralidades sobre os temas de 

pesquisa acadêmica, permite desenvolver conhecimento e práticas reflexivas sobre 

fenômenos educacionais (A GUIDE..., 2006, tradução nossa); b) foram aplicados 

questionários adaptados do estudo de Rabello (2007) e construído a partir do 

referencial teórico estudado; c) elaborou-se tabelas e gráficos a partir da análise dos 

dados. 

 

4.6 FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

 Os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente. A partir das 

respostas abertas do questionário utilizou-se as perspectivas de Rabello (2007) para 

 
2 Esse tipo de escala visa medir atitudes a partir da concordância ou discordância com proposições 
sobre determinadas realidades psicossociais. Para cada proposição apresentada, o respondente pode 
optar por cinco respostas diferentes: concordo plenamente, concordo parcialmente, não concordo nem 
discordo, discordo parcialmente, e discordo totalmente (MIGUEL, 1983, p. 332-3). 
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elaboração das categorias de análise. A autora categorizou as dificuldades de 

aprendizagem de alunos em: (1) dificuldades pessoais: referentes às dificuldades 

relacionadas diretamente ao aluno e seu processo de aprendizagem e (2) design 

instrucional: referentes às dificuldades relacionadas ao modelo instrucional do curso.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, discorre-se sobre os resultados do estudo (questionário 

respondido pelos alunos) a partir dos objetivos propostos.  

Por meio desse questionário foi possível traçar o perfil do aluno, seus 

conhecimentos na utilização da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem 

usados no curso, resolução de dúvidas, organização, hábitos de estudo e as 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem.   

Os dados são apresentados em relação ao perfil do aluno, ao uso de 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, quanto às dificuldades 

apresentadas nesse ínterim e sugestões de melhoria da aprendizagem. 

 

5.1 PERFIL DOS ALUNOS 

 

São apresentados os dados referentes ao perfil sociodemográfico dos 

respondentes em relação a faixa etária; gênero; estado civil; filiação; renda e 

escolaridade anterior ao curso. 

 

TABELA 1 - IDADE DOS RESPONDENTES. 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Até 30 anos 7 24,1 24,1 24,1 

De 31 a 40 anos 10 34,5 34,5 58,6 

De 41 a 50 anos 3 10,3 10,3 69,0 

De 51 a 60 anos 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Dos 29 respondentes ao questionário, 24,1% afirmaram estar na faixa etária de 

até 30 anos. 34,5% possuem entre 31 e 40 anos. Na faixa etária dos 41 a 50 anos 

estão 10,3% dos respondentes e por fim, 31% dos respondentes possuem de 51 a 60 

anos. Considerando esses percentuais verifica-se que 65,8% dos alunos informaram 
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ter entre 31 e 60 anos, o que evidencia um público mais maduro e com poucos jovens 

(Tabela 1).  

Esse dado está em conformidade com o Censo EAD.BR (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2018) que revelou que os alunos de 

cursos a distância tendem a ser mais velhos, com uma predominância na faixa entre 

26 e 40 anos (76,3%). Segundo esse relatório, os alunos que mais frequentemente 

optam por cursos totalmente a distância estão nas faixas entre 26 e 30 anos (39,3%) 

e 31 e 40 anos (37%), que, juntas, compõem 76,3% do alunado dessa modalidade. 

Os dados apresentados não surpreendem, visto que, em geral, esse público já está 

inserido no mercado de trabalho e tem compromissos relativos à subsistência de sua 

família. A escolha por essa modalidade, provavelmente ocorre em virtude da 

flexibilidade de horário e de acesso possibilitada pela EaD. 

 

TABELA 2 - GÊNERO DOS RESPONDENTES. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

 Porcentagem 

acumulativa 

Feminino 8 27,6 27,6  27,6 

Masculino 21 72,4 72,4  100,0 

Total 29 100,0 100,0   

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Com relação ao gênero, dos 29 alunos respondentes verificou-se que 27,6% 

são mulheres e 72,4% são homens (Tabela 2). 

Este dado obteve variação com relação aos dados obtidos no Censo Inep - 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2019), última 

edição do levantamento, que revelaram que as mulheres representam 55,7% do corpo 

discente. 

Os respondentes (29) são em sua maioria casados totalizando 58,6% e 41,4% 

declararam-se solteiros (Tabela 3).  
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TABELA 3 - ESTADO CIVIL DOS RESPONDENTES. 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 

acumulativa 

Casado 17 58,6 58,6 58,6 

Solteiro 12 41,4 41,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Essa predominância de alunos casados foi observada por Fernandes (2017) 

em seu estudo sobre o perfil de aprendizagem autorregulada dos alunos matriculados 

em um curso de Pedagogia a distância que encontrou 55,5% de casados, 38,21% 

solteiros, 4,25% divorciados, 1,39% separados e 0,49% viúvos. 

Com relação a posse de filhos, 48,3% dos respondentes afirmaram que não 

possuem filhos, 41,4% dos respondentes possuem filhos e residem de forma conjunta 

e 10,3% dos respondentes possuem filhos, porém, não vivem na mesma residência 

(Tabela 4).  

 

TABELA 4 - OS RESPONDENTES POSSUEM E MORAM COM OS FILHOS. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Não 14 48,3 48,3 48,3 

Sim, moram comigo 12 41,4 41,4 89,7 

Sim, não moram comigo 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Lott et al. (2018) evidenciou que a amostra de seu estudo, com objetivo de 

propor e testar um modelo teórico para investigar fatores que influenciam a 

persistência e evasão de alunos em cursos de administração e ciência da computação 

a distância, possuía 58,3% de respondentes sem filhos e 41,7% de respondentes com 

filhos. Segundo os autores, na conclusão de seu estudo, o aumento no número de 

filhos dificulta a permanência do aluno no curso.  
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Umekawa (2014) afirma que para os participantes casados e com filhos, os 

atributos internos do sujeito que aprende, referentes a autorregulação, são de grande 

relevância para sua permanência no curso. Ainda, afirma que para tais indivíduos, 

esse específico arranjo familiar (presença de filhos e cônjuge) implique em numerosos 

compromissos que, para não dificultarem a continuidade da ação instrucional, 

dependerão das características pessoais dos mesmos – em termos de persistência e 

comprometimento com suas incumbências acadêmicas. 

Por meio do questionário percebeu-se que a maioria dos alunos trabalham e 

contribuem com mais 50% da renda familiar (62,1%), enquanto 17,2% dos 

respondentes afirmaram contribuir com até 20% e 20,7% dos respondentes afirmaram 

que seu trabalho contribui de 20% a 50% com a renda familiar (Tabela 5).   

Esses dados sugerem, conforme Schnitman (2010), que a EaD é uma 

oportunidade de prosseguimento dos estudos para jovens adultos, que são 

trabalhadores e possuem uma família. Isso se deve ao fato dessa modalidade de 

ensino facilitar-lhes o acesso pela flexibilidade de horários e oferecer-lhes autonomia 

em desenvolver um cronograma de estudo de acordo com sua disponibilidade de 

tempo. 

 

TABELA 5 - TRABALHO DOS RESPONDENTES E RENDA FAMILIAR. 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 

acumulativa 

Até 20% 5 17,2 17,2 17,2 

De 20% a 50% 6 20,7 20,7 37,9 

Mais de 50% 18 62,1 62,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Nesse estudo a maioria dos respondentes (51,7%) está cursando a sua 

primeira graduação e que 48,3% possuem uma graduação anterior (Tabela 6). 

Nos estudos de Munhoz (2018), cujo objetivo foi analisar como ocorre a 

autorregulação, por meio do uso de estratégias de aprendizagem, com a participação 

de 12 alunos de diferentes cursos na modalidade a distância, em relação à 
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escolaridade desses alunos de ensino superior, 91% dos respondentes disseram que 

estavam cursando a graduação pela primeira vez.  

No estudo de Fernandes (2017), que analisou o perfil de aprendizagem 

autorregulada dos alunos matriculados em um curso de Pedagogia a distância, 91,4% 

da amostra cursavam a primeira graduação. 

No trabalho de Godoi e Oliveira (2016), que teve como objetivo conhecer o perfil 

de alunos de graduação a distância e discutir o estilo de aprendizagem mais favorável 

para a sua formação, a amostra possuía a maioria fazendo sua primeira graduação, 

ou seja, que só tinham o Ensino Médio perfizeram 76,2%. 

Nesse questionamento houve um distanciamento com os percentuais de outras 

pesquisas. Possivelmente em razão de que uma das características do curso superior 

de tecnologia em Serviços Jurídicos é seu público-alvo, voltado para profissionais que 

já atuam no mercado em escritórios de advocacia, prepostos de grandes empresas, 

contadores, administradores e gestores de recursos humanos que precisam do 

conhecimento jurídico para execução do seu trabalho.    

 

TABELA 6 - GRADUAÇÃO ANTERIOR. 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 

acumulativa 

Não 15 51,7 51,7 51,7 

Sim 14 48,3 48,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Sobre a afirmativa “A falta de conhecimentos prévios prejudicou minha 

compreensão dos conteúdos”. Um respondente (3,4%) concordou totalmente com a 

afirmação e um respondente (3,4%) concordou parcialmente com a afirmação.  13,8% 

dos respondentes, ou seja, 4 alunos, nem concordaram e nem discordaram e 17% 

dos alunos discordaram parcialmente da afirmação e por fim, 61,2% dos alunos 

discordaram totalmente de tal afirmação (Tabela 7). 
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Considerou-se como conhecimentos prévios a intimidade com os termos 

técnicos utilizados na linguagem jurídica, o manuseio das legislações, hábitos de 

leitura de materiais teóricos e utilização TDIC. 

 

TABELA 7 - CONHECIMENTOS PRÉVIOS. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 1 3,4 3,4 3,4 

b) concordo parcialmente; 1 3,4 3,4 6,9 

c) não concordo e nem discordo; 4 13,8 13,8 20,7 

d) discordo parcialmente 5 17,0 17,0 37,7 

e) discordo totalmente 18 61,2 61,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Andrade (2009) realizou uma pesquisa sobre as razões para a procura por um 

CST pelos estudantes, os resultados apontaram como três principais razões para a 

escolha do curso: perspectiva de inserção laboral após a conclusão do curso, 

valorização social do diploma e valorização das características de especialização do 

currículo e de formação mais prática. 

Jucá, Oliveira e Souza (2010, p. 2-3) consideram a criação de cursos superiores 

tecnológicos um avanço na educação superior brasileira:  

 

[...] o tecnólogo, esse profissional de nível superior, deverá receber uma 
sólida formação científica, com espectro de atuação mais específico e que 
lhe proporcione uma compreensão teórica e prática das atividades que irá 
executar, tornando-o apto a desenvolver, de forma plena, uma determinada 
área profissional.  
 

Ao analisar esses estudos, relacionando-os ao número de respondentes que 

possuem outra graduação, estão inseridos no mercado de trabalho e que possuem 

conhecimento prévio sobre o curso verifica-se que muitos buscam atualizar suas 

formações.  
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5.2 USO DE TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
UTILIZADOS NO CURSO 
 

No curso superior de tecnologia em Serviços Jurídicos EaD são utilizadas 

tecnologias diversas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) denominado 

Canvas, tais como: editores de texto, ferramentas de reprodução de vídeo, 

ferramentas de webconferência, arquivos em PDF, chat, fórum, portfólio. 

O Canvas é uma plataforma baseada em nuvem, acessível a professores, 

alunos e gestores por meio da Web, com o diferencial de ser um software aberto, 

permitindo que diversos aplicativos, soluções e programas educacionais criados por 

outras empresas sejam facilmente integrados durante o desenvolvimento de cursos e 

módulos. Além disso, como está baseado na nuvem, seus recursos são atualizados 

automaticamente e uma mesma versão é disponibilizada para todos os usuários 

acessarem a partir de qualquer lugar e dispositivo. 

Quando perguntados se possuíam familiaridade com a utilização do 

computador a resposta foi unânime, todos os alunos afirmaram que possuem 

familiaridade. No entanto, quando o questionamento se deu sobre a dificuldade na 

utilização do AVA a resposta não se manteve unânime.  

3,4%, ou seja, um aluno concordou plenamente com a afirmação de que teve 

dificuldades em utilizar o AVA. 10,3% concordaram parcialmente. 6,9% não 

concordaram e nem discordaram provavelmente por duas razões: não entenderam a 

pergunta ou não souberam responder. Discordaram parcialmente 24,1% dos 

respondes e por fim, 55,2% dos respondentes discordaram da afirmação de que 

tiveram dificuldades na utilização da plataforma (Tabela 8).  

 

TABELA 8 - DIFICULDADES COM O AVA. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 1 3,4 3,4 3,4 

b) concordo parcialmente; 3 10,3 10,3 13,8 

c) não concordo e nem discordo; 2 6,9 6,9 20,7 

d) discordo parcialmente 7 24,1 24,1 44,8 

e) discordo totalmente 16 55,2 55,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  
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Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

No estudo de Mota (2014) o cursista deveria apontar quais dos fatores entre 

eles, o domínio do AVA, dificultaram seu desempenho no curso. Pelas respostas dos 

alunos, foi identificado que: para 69% o domínio do AVA não dificultou seu 

desempenho e 22% dos cursistas revelaram que o domínio do AVA dificultou pouco 

seu desempenho. 

Tal observação também se verifica nas respostas aos questionamentos de 

domínio na utilização das ferramentas do word, de arquivos em PDF, de ferramentas 

de execução de vídeo e de webconferência.  

Sobre o Word, 69% dos respondentes concordaram plenamente com a 

afirmação “Eu tenho domínio na utilização das ferramentas do word”. 20,7% dos 

alunos concordaram parcialmente com a afirmação de que possuem familiaridade 

com a utilização da ferramenta e 10,3%, ou seja, 3 alunos disseram que não 

concordam e nem discordam com a questão possivelmente por não terem 

compreendido a pergunta ou por não terem interesse em participar respondendo essa 

questão (Tabela 9). 

 

TABELA 9 - DOMÍNIO DAS FERRAMENTAS DO WORD. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 20 69,0 69,0 69,0 

b) concordo parcialmente; 6 20,7 20,7 89,7 

c) não concordo e nem discordo; 3 10,3 10,3 100,0 

d) discordo parcialmente 0 0 0 0 

e) discordo totalmente 0 0 0 0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A amostra coletada vai de encontro ao estudo realizado por De Aquino e 

Mazzafera (2018) sobre o domínio de tecnologias digitais na percepção de alunos 

ingressantes e concluintes do curso de ciências contábeis na modalidade presencial 
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da Universidade Estadual de Londrina. Foram obtidos os seguintes resultados com 

relação ao domínio do editor de texto word: dentre os alunos ingressantes 27,1% 

afirmaram que o nível de domínio é intermediário ou abaixo e 72,9% afirmaram que o 

nível de domínio é intermediário ou acima. Dentre os alunos concluintes, 19,4% 

afirmaram que o nível de domínio é intermediário ou abaixo e 80,6% afirmaram que o 

nível de domínio é intermediário ou acima. 

Outra questão que os alunos responderam foi sobre o domínio na utilização de 

arquivos em PDF. O objetivo dessa pergunta foi verificar se os alunos possuem 

conhecimento em salvar um documento nesse formato e utilizar os recursos desse 

programa.  

Dentre os alunos respondentes, 72,4% concordaram plenamente com a 

afirmação de que possuem domínio na utilização de arquivos em formato PDF. 20,8% 

concordaram parcialmente com a afirmação. 3,4%, ou seja, um aluno não concordou 

e nem discordou da afirmação e por fim, 3,4% (um aluno) discordou parcialmente com 

a pergunta (Tabela 10).   

 

TABELA 10 - DOMÍNIO NA UTILIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM PDF. 

  Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

a) concordo plenamente; 21 72,4 72,4 72,4 

b) concordo parcialmente; 6 20,8 20,8 93,2 

c) não concordo e nem discordo; 1 3,4 3,4 96,6 

d) discordo parcialmente 1 3,4 3,4 100 

e) discordo totalmente 0 0 0  

Total 29 100 100  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 
Com relação a afirmação: “possuo domínio das ferramentas de execução de 

vídeo”, 65,5% dos alunos concordaram plenamente. 20,7% dos respondentes 

concordaram parcialmente. 10,4%, ou seja, três alunos não concordaram e nem 

discordaram da afirmação e um aluno (3,4%) discordou totalmente (Tabela 11). 

 

TABELA 11 - DOMÍNIO DAS FERRAMENTAS DE EXECUÇÃO DE VÍDEO. 

  Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 
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  a) concordo plenamente; 19 65,5 65,5 65,5 

b) concordo parcialmente; 6 20,7 20,7 86,2 

c) não concordo e nem discordo; 3 10,4 10,4 96,6 

d) discordo parcialmente; 0 0 0 0 

e) discordo totalmente 1 3,4 3,4 100 

Total 29 100 100  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Considerando que são realizados, no mínimo, dois encontros on-line com os 

professores por bimestre em cada disciplina do curso. Os alunos foram questionados 

se possuem domínio das ferramentas de webconferência e 55,2% dos respondentes 

concordaram plenamente que possuem esse domínio. 20,7% concordaram 

parcialmente com a afirmação. Não compreenderam ou não quiseram participar da 

questão 13,8%, pois não concordaram e nem discordaram. 6,9% discordaram que 

possuem domínio das ferramentas e 3,4% discordaram totalmente (Tabela 12). 

 

TABELA 12 - DOMÍNIO DAS FERRAMENTAS DE WEBCONFERÊNCIA. 

  Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

a) concordo plenamente; 16 55,2 55,2 55,2 

b) concordo parcialmente; 6 20,7 20,7 75,9 

c) não concordo e nem discordo; 4 13,8 13,8 89,7 

d) discordo parcialmente 2 6,9 6,9 96,6 

e) discordo totalmente 1 3,4 3,4 100 

Total 25 86,2 100  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

 Observando-se os dados coletados é possível perceber que apesar dos 

respondentes afirmarem de forma unânime que possuem familiaridade com a 

utilização do computador, quando questionados sobre o domínio dos programas e 

ferramentas como AVA, word, PDF, execução de vídeo e webconferência, 

frequentemente utilizados nas aulas, muitos alunos discordam da afirmativa de que 

dominam a utilização das ferramentas. 
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Na pesquisa de Suguimoto et al. (2017) sobre avaliação do letramento digital 

de alunos ingressantes do ensino superior, os autores abordam que o ensino superior 

apresenta situações que demandam um processo de construção de conhecimento 

que proporcione autonomia no processo de apreender, para que se efetivem as 

finalidades desse nível no Brasil, em conformidade com o que está preconizado na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996). Nesse cenário, 

o conhecimento e o domínio de ferramentas de TI (Tecnologia da Informação) são 

fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de ensino que se traduzam na 

formação de profissionais capazes de atuar na construção e no aprimoramento da 

sociedade brasileira. De modo específico, numa sociedade que se quer moderna, são 

imperativas as ações para a diminuição dos índices de dificuldades computacionais, 

comunicacionais e informacionais (SUGUIMOTO et al., 2017). 

 

5.3 O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Considerando que para obtenção de um bom aprendizado é importante que 

todas as dúvidas do aluno sejam solucionadas, neste item verificam-se quais 

ferramentas os respondentes utilizam e a quem recorrem quando estão diante de 

dúvidas.  

Diante da afirmação: “Eu procurei pensar sobre minhas dificuldades e melhores 

maneiras de resolvê-las”, 65,5% dos alunos respondentes concordaram plenamente 

com assertiva. 27,6% concordaram parcialmente com a afirmação. 3,4%, ou seja, um 

aluno, discordou parcialmente e 3,4%, ou seja, um aluno discordou totalmente (Tabela 

13).  

TABELA 13 - RESOLUÇÃO DE DIFICULDADES. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 19 65,5 65,5 65,5 

b) concordo parcialmente; 8 27,6 27,6 93,1 

c) não concordo nem discordo 0 0 0 0 

d) discordo parcialmente 1 3,4 3,4 96,6 

e) discordo totalmente 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Munhoz (2017) cita a teoria de Knowles de que a demonstração de autonomia 

deve ser inerente ao aprendiz adulto, uma vez que a dependência é uma característica 

da criança.  

Além disso, o estudo encontra evidências de que alunos que se percebem 

como autodisciplinados possuem maiores chances de permanecer no curso, uma vez 

que a EaD requer um nível elevado de disciplina, organização, iniciativa, autonomia e 

motivação dos alunos (MOORE; KEARSLEY, 2008). 

Os respondentes foram questionados se buscavam ajuda com colegas mais 

experientes para resolver suas dificuldades. As respostas a esse quesito foram bem 

variadas. 10,3% concordaram plenamente com a assertiva. 27,6% dos respondentes 

concordaram parcialmente. 20,7% dos alunos não concordaram e nem discordaram. 

17,2% discordaram parcialmente e 24,1% discordaram totalmente da afirmação 

(Tabela 14). 

 

TABELA 14 - SOLUÇÃO DE DÚVIDAS COM COLEGAS EXPERIENTES. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 3 10,3 10,3 10,3 

b) concordo parcialmente; 8 27,6 27,6 37,9 

c) não concordo e nem discordo; 6 20,7 20,7 58,6 

d) discordo parcialmente 5 17,2 17,2 75,9 

e) discordo totalmente 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Os resultados obtidos vão de encontro ao estudo de Rabello (2007) que teve 

por objetivo identificar as dificuldades relacionadas à aprendizagem encontradas 

pelos alunos de graduação em educação a distância. Diante das respostas à 

afirmação: “Eu busquei ajuda com colegas mais experientes para resolver minhas 

dificuldades”, a pesquisadora relacionou os alunos que tiraram boas notas e os alunos 

que não tiraram boas notas e obteve o seguinte resultado: dentre os alunos que 

afirmaram que tiraram boas notas 61% concordaram plenamente ou parcialmente que 
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procuraram a ajuda de colegas mais experientes para solução de dúvidas. 8% dos 

respondentes se mantiveram neutros, ou seja, não concordaram e nem discordaram 

e 31% discordou parcialmente ou totalmente com a assertiva. 

Nos estudos de Rabello (2007) os alunos que afirmaram que não tiraram boas 

notas, 48% concordaram plenamente ou parcialmente com a assertiva de que haviam 

buscado a ajuda de colegas mais experientes para a solução de dúvidas, 8% 

mantiveram-se neutros e 44% dos respondentes discordaram totalmente ou 

parcialmente. 

Diante da assertiva: “eu busquei tutores ou coordenadores para resolver 

minhas dificuldades”, 41,4% dos alunos concordaram plenamente com a afirmação, 

31% concordou parcialmente, 13,8% não concordaram e nem discordaram, 3,4% 

discordou parcialmente e 10,3% discordou totalmente com a questão (Tabela 15). 

 

TABELA 15 - SOLUÇÃO DE DIFICULDADES COM TUTORES/COORDENADORES. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 12 41,4 41,4 41,4 

b) concordo parcialmente; 9 31,0 31,0 72,4 

c) não concordo e nem discordo; 4 13,8 13,8 86,2 

d) discordo parcialmente 1 3,4 3,4 89,7 

e) discordo totalmente 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A solução das dificuldades descritas na assertiva são quanto ao modelo 

instrucional e de secretaria (financeiras, solicitação de documentos, dificuldades de 

acesso à plataforma, links quebrados etc.). 

Com relação a solução de dúvidas de conteúdo, diante da afirmação: “Eu utilizei 

a tutoria a distância sempre que tive dúvidas durante o estudo”, 48,3% dos 

respondentes concordaram totalmente, 27,6% concordaram parcialmente, 13,8% 

responderam que não concordam em nem discordam e 10,3% discordaram totalmente 

(Tabela 16).  



53 

 

TABELA 16 - SOLUÇÃO DE DÚVIDAS COM A TUTORIA. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 14 48,3 48,3 48,3 

b) concordo parcialmente; 8 27,6 27,6 75,9 

c) não concordo e nem discordo; 4 13,8 13,8 89,7 

d) discordo parcialmente 0 0 0  

e) discordo totalmente 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Tanto a assertiva sobre as dificuldades concernentes ao modelo instrucional 

como a assertiva de solução de dúvidas de conteúdo, tiveram respostas bem 

semelhantes por parte dos discentes. A maioria dos alunos concordou plenamente ou 

parcialmente que procurou a tutoria quando estavam diante de dificuldades ou solução 

de dúvidas. Porém, 10,3% dos alunos em ambas as assertivas discordaram 

totalmente da afirmação. 

Observa-se que 10,3% dos respondentes não procuraram o tutor ou 

coordenador do curso em casos de dificuldades com o modelo instrucional e, não 

procuraram o tutor em casos de dúvidas concernentes ao conteúdo. 

A não resolução de dúvidas, segundo Silva e Sá (1997) faz parte das principais 

dificuldades do processo de aprendizagem. As autoras categorizam essas 

dificuldades em três grandes áreas: o tempo e a organização do estudo; estratégias 

cognitivas; e, por fim, a motivação. 

Essa ausência de resolução de dúvidas, segundo as autoras, faz parte das 

dificuldades em estratégias cognitivas (utilização do mesmo método de estudo para 

todas as disciplinas, não-resolução de dúvidas, incapacidade para autoavaliar a 

compreensão das matérias, dificuldade em relacionar a informação e realizar 

inferências). 

Quanto às dúvidas de conteúdo geradas no decorrer do curso, os alunos 

responderam aos seguintes questionamentos: “Eu busquei ajuda com colegas mais 

experientes para resolver minhas dificuldades”; “Eu busquei tutores ou coordenadores 

para resolver minhas dificuldades”; e “Eu utilizei a tutoria a distância sempre que tive 
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dúvidas durante o estudo”. A maioria dos alunos respondentes concordaram que 

solicitaram a ajuda da tutoria à distância para elucidar questões decorrentes do 

conteúdo.  

Tal informação demonstra que a tutoria foi capacitada e está atenta ao 

atendimento de dúvidas dos discentes.  

Em razão do principal objetivo do fórum de discussão ser a troca de 

experiências, solução de dúvidas e interação entre os alunos e o professor/tutor, foi 

colocado no questionário a seguinte assertiva: “Eu participei dos fóruns de discussão 

na plataforma”. 69% dos respondentes concordaram plenamente, 20,7% 

concordaram parcialmente, 6,9% mantiveram-se neutros e 3,4% discordaram 

totalmente (Tabela 17). 

 

TABELA 17 - PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 20 69,0 69,0 69,0 

b) concordo parcialmente; 6 20,7 20,7 89,7 

c) não concordo e nem discordo; 2 6,9 6,9 96,6 

e) discordo totalmente 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

No estudo de Rodrigues (2013) que teve por objetivo analisar o fórum (interface 

educacional) utilizado no processo de avaliação da aprendizagem em EaD, uma de 

suas conclusões foi que o fórum é sem dúvida, uma poderosa ferramenta utilizada 

atualmente para avaliar a aprendizagem dos alunos e identificar dificuldades no 

ambiente virtual. É um novo instrumento de avaliação que possibilita ao aluno, a 

construção do seu próprio caminho e da sua própria aprendizagem gerando 

autonomia. É um ambiente que promove a cooperação, a análise crítica, o diálogo, a 

discussão e a autoavaliação. Estas são características essenciais, para que o alunado 

esteja preparado para enfrentar os desafios presentes na Era da Informação e da 

globalização. 
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 Diante da assertiva: “Eu tenho controle sobre minha aprendizagem”, 

75,9% dos respondentes concordaram plenamente com a afirmação. 20,7% 

concordaram parcialmente e 3,4% ou seja, um aluno, não concordou e nem discordou 

(Tabela 18). Nessa assertiva nenhum aluno assinalou a opção discordo parcialmente 

ou discordo totalmente. 

 

TABELA 18 - CONTROLE NA APRENDIZAGEM 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 22 75,9 75,9 75,9 

b) concordo parcialmente; 6 20,7 20,7 96,6 

c) não concordo e nem discordo; 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Diante desses dados verifica-se que os respondentes entendem sua 

responsabilidade e seu controle sobre a sua aprendizagem. A importância do 

desenvolvimento da autonomia vai além da “sala de aula”. Com os avanços 

tecnológicos o lifelong learning se tornou obrigatório e consequentemente o 

desenvolvimento da autonomia também. 

O aprendiz autônomo é aquele que não necessita de ajuda para formular 

objetivos de aprendizagem, identificar fontes de informação e avaliar seu próprio 

desempenho. Ressalta que o sucesso da aprendizagem na EaD depende da extensão 

na qual o aluno pode estudar sem a interferência direta do professor, “o que é 

determinado por sua competência enquanto aprendiz autônomo e autodirigido” 

(MOORE, 1980, p. 22). 

Diante da afirmação: “Eu estudei semanalmente as aulas solicitadas e 

procurei esclarecer dúvidas”, 51,7% concordaram plenamente com a assertiva. 44,8% 

concordaram parcialmente e somente um aluno (3,4%) discordou parcialmente 

(Tabela 19). 
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TABELA 19 - FREQUÊNCIA DE ESTUDO E SOLUÇÃO DE DÚVIDAS. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 15 51,7 51,7 51,7 

b) concordo parcialmente; 13 44,8 44,8 96,6 

c) não concordo e nem discordo; 0 0 0 0 

d) discordo parcialmente 1 3,4 3,4 100,0 

e) discordo totalmente 0 0 0 0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Os dados coletados com relação a frequência de estudo vão de encontro a 

pesquisa de Rabello (2007). 33% dos alunos afirmaram que estudaram 3 vezes ou 

mais por semana. 29% dos alunos disseram estudar diariamente. 23% dos alunos 

afirmaram estudar 1 ou 2 vezes por semana. 7% estudou apenas aos finais de 

semana. 6% dos alunos estudou alguns dias por mês e por fim, 2% afirmou que 

estudou somente às vésperas das provas. 

Sobre a assertiva: “Eu tive facilidade de estudar sozinho”, 69% dos 

respondentes concordaram plenamente. 27,6% dos alunos concordaram 

parcialmente e 3,4% não concordou e nem discordou. Nessa afirmação nenhum aluno 

assinalou as opções discordo parcialmente ou discordo totalmente (Tabela 20).  

  

TABELA 20 - FACILIDADE EM ESTUDAR SOZINHO. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 20 69,0 69,0 69,0 

b) concordo parcialmente; 8 27,6 27,6 96,6 

c) não concordo e nem discordo; 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Apesar da maioria dos alunos (96,6%) afirmarem que possuem facilidade para 

estudar sozinhos, diante da assertiva: “Eu tive dificuldades com a organização do 

tempo para estudo”, 13,8% concordaram plenamente com a afirmação. 13,8% 

concordaram parcialmente. 10,3% mantiveram-se neutros. 17,2% discordou 

parcialmente e 44,8% discordaram totalmente com a afirmação (Tabela 21). 

 

TABELA 21 - ORGANIZAÇÃO E TEMPO DE ESTUDO DO RESPONDENTE. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 4 13,8 13,8 13,8 

b) concordo parcialmente; 4 13,8 13,8 27,6 

c) não concordo e nem discordo; 3 10,3 10,3 37,9 

d) discordo parcialmente 5 17,2 17,2 58,6 

e) discordo totalmente 13 44,8 44,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Essa dificuldade relatada pelos alunos vai de encontro aos estudos de Belloni 

(2012) que ressalta que muitos estudantes a distância encontram dificuldades para 

responder às exigências do contexto da educação a distância, ou seja, as 

necessidades de gerência do tempo, planejamento e autodireção. 

Diante da assertiva: “Eu tive dificuldades com a linguagem jurídica utilizada nos 

materiais”, 3,4% ou seja, um aluno, concordou plenamente com a afirmação. 10,3% 

dos respondentes concordaram parcialmente. 13,8% mantiveram-se neutros ao 

assinalar a opção “não concordo e nem discordo”. 31% discordou parcialmente e 

41,4% discordaram totalmente (Tabela 22). 

Observa-se que apenas 13,7% dos alunos concordaram plenamente ou 

parcialmente com a afirmação, percentual que nos chama a atenção posto que a 

linguagem jurídica é de fato complexa.   

 

TABELA 22 - DIFICULDADE COM LINGUAGEM JURÍDICA UTILIZADA NO MATERIAL. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 1 3,4 3,4 3,4 
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b) concordo parcialmente; 3 10,3 10,3 13,8 

c) não concordo e nem discordo; 4 13,8 13,8 27,6 

d) discordo parcialmente 9 31,0 31,0 58,6 

e) discordo totalmente 12 41,4 41,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Para compreensão da organização do estudo dos alunos, constou-se a 

assertiva: “As orientações do Guia do Aluno me ajudaram a estudar”. Esse material é 

enviado ao aluno no início do curso e permanece disponível no decorrer. Nesse 

material o aluno encontra informações sobre o curso, avaliações, atividades 

acadêmicas complementares, calendário acadêmico e instruções de como estudar. 

58,6% dos respondentes concordaram plenamente que as orientações do guia 

do aluno os ajudaram a estudar. 27,6% concordaram parcialmente. 6,9% não 

concordaram e nem discordaram da assertiva e 6,9% discordaram totalmente (Tabela 

23). 

 
TABELA 23 - GUIA DO ALUNO. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

a) concordo plenamente; 17 58,6 58,6 58,6 

b) concordo parcialmente; 8 27,6 27,6 86,2 

c) não concordo e nem discordo; 2 6,9 6,9 93,1 

d) discordo parcialmente 0 0 0 0 

e) discordo totalmente 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, foi possível verificar que 86,2% 

dos respondentes utilizaram as orientações do material “guia do aluno” para estudar. 

Conforme destacado nos estudos de Rabello (2007) a autonomia do aprendiz 

e a autodireção da aprendizagem são dois fatores determinantes para o sucesso da 
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aprendizagem. Embora a autonomia seja característica da idade adulta, ela não é 

adquirida automaticamente, mas sim desenvolvida com a idade através do 

amadurecimento. Por essa razão, a importância de disponibilizar aos alunos guias 

para orientação do estudo. 

 

5.4 DIFICULDADES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Ao final do questionário haviam duas perguntas subjetivas. A primeira pergunta 

solicitava ao aluno para descrever as maiores dificuldades no estudo.  

Essa pergunta foi respondida por 27 alunos que descreveram diferentes tipos 

de dificuldades relacionadas tanto ao modelo didático pedagógico quanto a 

dificuldades de cunho pessoal. Dentre as 27 respostas oito delas não foram 

categorizadas, pois seis respostas relatavam que não houve nenhum tipo de 

dificuldade e duas assertivas que trataram de questões pessoais que não poderiam 

ser categorizadas como dificuldades (um respondente não queria fazer prova 

presencial e o outro afirmou ter dificuldades para lembrar das datas da prova). 

 Utilizando como referência o estudo de Rabello (2007) as respostas dos 19 

respondentes foram categorizadas em: (a) dificuldades pessoais (relacionadas 

diretamente ao aluno e seu processo de aprendizagem); e (b) design instrucional 

(relacionadas ao modelo instrucional do curso). 

Essas categorias foram organizadas em subcategorias (Figura 1). 

 

FIGURA 1 - CATEGORIAS DAS DIFICULDADES. 
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Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

a) Em relação as dificuldades pessoais podem-se subdividi-las em:  

a.1) Dificuldades de ordem econômica referem-se a condições adversas ao 

estudo em que necessidades de trabalho, de atendimento à família, condições 

financeiras difíceis acarretam incompatibilidade de tempo disponível para 

compromissos profissionais e acadêmicos. 

Verifica-se nas dificuldades relatadas pelos alunos que grande parte deles 

apresentaram dificuldades devido à falta de autonomia sobre o processo de 

aprendizagem, como exemplo, nas afirmações: “Conciliar trabalho e estudo” ou: 

 

Sem dúvidas, a maior dificuldade que tive foi a administração do tempo para 
estudar e dessa forma ter resultados melhores na avaliação. Já que eu me 
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encontro em um ambiente familiar não muito bem estruturado e com pouco 
silêncio isso é muito determinante na minha concentração para produzir e 
estudar. Tirando alguns outros fatores, como responsabilidades domésticas, 
ter que trabalhar para ajudar nas despesas da casa. 
 

a.2) Motivação para o estudo: ânimo, dedicação, foco, objetivo etc. Nessa 

categoria destaca-se a seguinte afirmação: “Vencer o cansaço e o sono são uma das 

maiores dificuldades”. 

a.3) Dificuldades estruturais como falta de computador e de acesso à Internet. 

Os respondentes afirmaram que “A dificuldade em conciliar o meu tempo disponível 

com a questão da tecnologia, pois nem sempre a internet estava na velocidade que 

eu precisava, às vezes, quando vídeos, travam e, em outras, nem acesso consegui, o 

que atrasava os conteúdos”. E ainda que “De início tive dificuldade para acessar a 

página por que está sem computador, depois que comprei fiquei mais tranquila e não 

tive nenhum impedimento para acessar as abas do portal”. 

a.4) Acadêmicas: dificuldades relacionadas ao estudo do conteúdo, seja pela 

dificuldade com uma disciplina específica, pelo relato de conteúdo teórico excessivo, 

ou pela linguagem jurídica.  

Nessa categoria os respondentes fizeram relatos, como exemplo:  

 

A maior dificuldade até o momento foi a linguagem jurídica. Diante da sua 
relevância, a explicação detalhada de alguns conceitos se torna importante.  
 
(...) O conteúdo de algumas disciplinas era muito extenso e não tão fácil de 
aprender tão rapidamente.  
 
Foi o começo, pois foram várias dificuldades, até mesmo econômicas em 
alguns breves momentos, e também um universo novo que se abria sobre o 
mundo jurídico do qual eu nada sabia, ainda é tudo muito difícil principalmente 
na parte processual por ser mais abstrata e não praticada pela gente (...).  
 
A minha maior dificuldade, consistia na assimilação do conteúdo para a 
revisão da avaliação, muita matéria para fazer a prova, tendo em vista, que 
era três ou quatro disciplinas ao mesmo tempo. 

 

b) Design Instrucional: dificuldades relacionadas à utilização dos recursos 

instrucionais do curso, aspecto subdividido em outros quatro itens:  

b.1) Recursos: 

- Material didático: dificuldades relacionadas ao conteúdo e apresentação, 

materiais e recursos disponíveis na plataforma do curso; nessa categoria houveram 

algumas respostas nesse sentido, por exemplo: “O material disponibilizado pelos 

tutores deveria ser de uma forma mais didática”. 
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- Plataforma: dificuldades relativas à utilização de materiais e recursos 

disponíveis na plataforma do curso na Web, além da dificuldade de acesso da própria 

plataforma, por esta conter arquivos muito pesados. 

Essa dificuldade foi relatada por um respondente que fez a seguinte afirmação: 

“A maior dificuldade que encontrei foi me identificar com a plataforma e entender as 

noções de Direito devido ao pouco tempo dos vídeos postados pelos professores”. 

b.2) Interação: apesar do curso ser 100% on-line os alunos relataram a 

necessidade de interação com: 

- Colegas: dificuldades em estudar sozinhos sem a presença de outros alunos. 

Nesta categoria houve o seguinte relato: “Senti falta da interação entre colegas e aulas 

mais aprofundadas sobre os temas estudados”. 

- Professores: alguns alunos relataram que gostariam de ter acesso e suas 

dúvidas respondidas diretamente pelo professor sem a intermediação do tutor. Um 

dos respondentes relatou: “maior interação entre aluno e professor”. 

- Funcionários: alguns alunos relataram dificuldades de acesso a funcionários 

no que se refere ao suporte de AVA. Nesta categoria foram feitas afirmações como: 

“Atendimento por parte dos funcionários” ou ainda “Talvez a interação por meio da 

caixa de mensagens que utilizei bem com a coordenadora, mas faltou um diálogo 

maior com os instrutores”. 

Após a categorização dos dados, apresenta-se uma síntese das dificuldades.  

A maior dificuldade apontada pelos alunos foi relacionada a dificuldades de 

cunho pessoal, que corresponde a 57,8% das assertivas, enquanto 42,2% se 

referiram a dificuldades relacionadas ao design do curso em tela (Figura 2). 

 

FIGURA 2 - DIFICULDADES DOS ALUNOS. 
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Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Nas dificuldades de ordem pessoal, predominam as dificuldades acadêmicas 

que perfizeram um total de 54,5% das dificuldades pessoais mencionadas, seguidas 

de dificuldades de ordem socioeconômica (18,1%) e estruturais (18,1%) que 

obtiveram a mesma porcentagem e dificuldades de motivação (9,3%) (Tabela 24). 

 

TABELA 24 - PRINCIPAIS DIFICULDADES PESSOAIS ENCONTRADAS NO ESTUDO A 

DISTÂNCIA. 

Subcategorias  Total de respostas % 

   

a) Socioeconômica 02 18,1% 

b) Motivação 01 9,3% 

c) Estruturais 02 18,1% 

d) Acadêmicas 06 54,5% 

 Total 11 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A tabela 25 exibe os dados obtidos na análise das dificuldades relacionadas ao 

design instrucional do curso estudado. 50% das assertivas indicam que os recursos 

instrucionais foram a maior fonte de dificuldades. A ausência de interação entre 

Dificuldades

pessoal instrucional
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colegas, professores e funcionários também constituiu o mesmo número de assertivas 

de dificuldade, totalizando 50% das assertivas. 

 

TABELA 25 - PRINCIPAIS DIFICULDADES REFERENTES AO DESIGN INSTRUCIONAL. 

Subcategorias  Total de respostas % 

Dificuldades com os recursos instrucionais   

a) Material Didático 03 37,5% 

b) Plataforma 01 12,5% 

 Subtotal: 04 50% 

Ausência de Interação   

a) Colegas 01 12,5 

b) Professores 01 12,5 

c) Funcionários 02 25 

Subtotal: 04 50% 

 Total 08 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

5.5 SUGESTÕES PARA A MELHORIA DA APRENDIZAGEM 

 

A última pergunta do instrumento foi: “Na sua opinião, o que poderia ser feito 

para ajudá-lo a aprender melhor? Por ser diretamente relacionada à questão anterior 

(“descreva a maior dificuldade que você encontrou para estudar a distância”), 

identificou-se nessas respostas duas categorias relacionadas às descritas acima, ou 

seja, sugestões para a melhoria da aprendizagem, traduzidas em forma de 

responsabilidades pessoais e em relação a mudanças no design instrucional do curso 

estudado também de acordo com os estudos de Rabello (2007).  

Dos 29 respondentes, foram obtidas 28 respostas. Dentre elas cinco não foram 

categorizadas pois não relatavam nenhuma sugestão de melhora no processo de 

ensino e aprendizagem (apenas elogiaram).   

 Apresenta-se, dessa forma as categorias oriundas dos 23 respondentes 

(Figura 3). 

 

FIGURA 3 - SUGESTÕES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

a) Responsabilidades pessoais: refere-se a mudanças na atitude do próprio 

aluno, por exemplo, organizar melhor o tempo de estudo. Dentre as sugestões para 

melhorar a aprendizagem nessa categoria destaca-se a seguinte afirmação: “A 

plataforma do aluno está muito dinâmica e isso é ótimo, os prazos para entrega das 

atividades também estão bons. Acho que ter um ambiente adequado para estudar, no 

meu caso, seria o ideal (...)”. 

b) Mudanças no design instrucional: refere-se a mudanças no modelo 

instrucional do curso subdivididos em: 

b.1) Mudanças nos recursos instrucionais: modificações nos recursos 

instrucionais disponíveis. De acordo com o recurso instrucional mencionado, divide-

se em: 

- Mudanças no material didático: material escrito individualizado para cada 

disciplina com quadros esquemáticos e fluxogramas. Materiais e vídeos disponíveis 

até a conclusão do curso. Nesta categoria os respondentes sugeriram: “Material 

teórico disponibilizado em cada matéria”; “Que as aulas iniciais não saíssem da 

plataforma, pois, às vezes trava e fica difícil voltar. Algumas achei no “YouTube”. E 

por fim, “Esquematizar mais a parte de direito processual. 

- Mudanças na plataforma: relativas ao conteúdo e forma de apresentação do 

conteúdo na plataforma na Web. Dentre as sugestões nessa categoria destaca-se: 

“Aulas mais animadas para manter acordado, deixar mais chamativo atrativo”. 

Sugestões para a 
melhoria da 

aprendizagem

Pessoais

Design
Instrucional

Mudanças nos 
recursos 

instrucionais

Material Didático

Plataforma

Maior número 
de atividades 

práticas.

Webconferências

Mudanças na 
metodologia
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- Maior número de atividades práticas: relativos à contextualização dos 

conteúdos, exemplos práticos e estudos de casos no material didático. Nesta 

categoria os alunos fizeram sugestões como: 

“Mais exercício para fixação do conteúdo, aula de revisão do conteúdo por meio 

de webconferência com os professores, atividades para cada módulo de cada 

disciplina, correção de provas e atividades via webconferência (...)”. 

“Mais atividades de aplicação dos conteúdos”. 

“Maior volume de material em PDF e exemplos práticos como exercício”. 

(...) Utilização de exemplos são a chave do entendimento da matéria. Podemos 

decorar um artigo de lei, entretanto, de nada servirá se não sabermos a sua aplicação 

prática. 

“Como no Direito os detalhes alteram a interpretação dos fatos, a utilização de 

exemplos facilita o entendimento e capacita o aluno para elucidar casos complexos. 

A elaboração de casos hipotéticos colocando em prática a doutrina e a jurisprudência 

é uma maneira de aprender melhor”. 

- Webconferência: maior utilização da ferramenta para favorecer a interação 

entre os alunos e entre os alunos e professores. Com relação a esse assunto os 

respondentes fizeram algumas sugestões dentre elas: 

“Ferramentas como “meet”, “zoom” e outras de videoconferência utilizadas 

após período pandêmico se disponível para uma ou duas aulas seria bem mais 

produtivo”. 

“Realizações de vídeo conferências com professores e convidados na área 

(...)”. 

“Continuar com a webconferência, pois será uma forma melhor de tirar as 

dúvidas com o professor, e com isso teremos um entendimento melhor sobre o 

assunto”. 

b.2) Mudanças na metodologia: alterações no modelo instrucional do curso 

em relação à estrutura do curso e a ausência de aulas presenciais. Nessa categoria 

os alunos sugeriram: 

“Possuir ferramenta de comunicação direta com o professor em determinado 

horário para tirar dúvidas”. 
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Outra sugestão foi: 

 

Ter uma disciplina no primeiro semestre que nos familiarizasse com a 
terminologia própria da área jurídica, e, que cada disciplina tivesse um tempo 
maior para o seu desenvolvimento, pois são muitos vídeos, aulas, sugestões 
de atividades para serem realizadas e muito pouco tempo para que as 
mesmas aconteçam. 

 

“Aula presencial semanal ou quinzenal”. 

“Tratar o curso de EaD 100% em formato EaD (sem prova presencial)”. 

Após a categorização dos dados, percebeu-se que embora a maior dificuldade 

relatada pelos alunos na questão anterior fosse relacionada a dificuldades de ordem 

pessoal, a maior parte das sugestões para a melhoria da aprendizagem estão 

relacionadas a mudanças no design instrucional do curso (91,3%), enquanto apenas 

8,6% das assertivas referiram-se a responsabilidades pessoais dos aprendizes 

(Tabela 26). 

TABELA 26 - SUGESTÕES PARA A MELHORIA DA APRENDIZAGEM. 

Categoria Total de respostas % 

1-Mudanças no design institucional 21 91,3% 

2-Responsabilidades pessoais 02 8,7% 

 Total 23 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Dentre as sugestões para os alunos obterem um melhor aprendizado, 91,3% 

atribuíram a mudanças no design instrucional, ou seja, alterações nos recursos 

utilizados ou na metodologia do curso com a utilização de metodologias ativas. Esses 

resultados estão em consonância com o estudo de Mill (2018, p. 442-443): 

 

Do ponto de vista da formação pela EaD ou pela educação híbrida, essa 
noção de metodologias ativas pode ser explorada, especialmente porque 
fomenta a autonomia e a liberdade do educando, que, no caso da EaD, é 
adulto em processo de formação. Nas discussões de Knowles (1970 e 1986) 
e de Hase e Kenyon (2001), sobre andragogia e heutagogia (estudo da 
aprendizagem autodeterminada, o estudante adulto valoriza a aprendizagem 
autodirigida, a responsabilidade e o controle sobre a própria aprendizado, a 
definição do que lhe é mais relevante, a coparticipação nas decisões sobre o 
que e como aprender etc. Esses princípios podem ser imensamente 
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explorados pelas metodologias ativas nas várias modalidades de educação. 
(MILL, 2018).    
  

Dentre as sugestões de mudanças no design instrucional do curso, percebe-se 

que novamente os recursos instrucionais foram mencionados com mais frequência 

(60,86%). Dentro da categoria dos recursos instrucionais, 14,28% das assertivas 

sugeriram mudanças no material didático, seja quanto à melhoria material escrito 

individualizado para cada disciplina com quadros esquemáticos e fluxogramas além 

de materiais e vídeos disponíveis até a conclusão do curso.   

Dentre as demais mudanças referentes aos recursos instrucionais, 9,52% das 

assertivas sugeriram melhorias no acesso e no conteúdo da plataforma na Web. 

28,57% relataram que estudos práticos e mais exemplos durante as aulas seriam 

capazes de ajudá-los a aprender melhor e 14,28% sugeriram melhorias no 

desenvolvimento de webconferência com os professores, com a finalidade de maior 

interação. 

A tabela a seguir resume os percentuais encontrados (Tabela 27): 

 

TABELA 27 - SUGESTÕES DE MUDANÇAS NO DESIGN INSTRUCIONAL DO CURSO. 

Categoria Total de respostas % 

1-Mudanças nos recursos instrucionais   

a-Mudanças no material didático 03 14,28% 

b-Mudanças na plataforma 02 9,52% 

c-Mudanças no número de atividades práticas 06 28,57% 

d-Webconferências  

2-Mudanças na metodologia 

03 

07 

14,28% 

33,33% 

 Total 21 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Através dos dados coletados verifica-se que um grande percentual de alunos 

(28,57%) sugere que mais atividades práticas e exemplos de aplicação do conteúdo 

os ajudariam a aprender melhor. Esses resultados vão de encontro a um dos 

princípios da andragogia de Knowles, mencionado no estudo de Munhoz (2017), qual 

seja, o princípio do propósito.  
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Segundo o princípio do propósito, os alunos interessam-se em saber o que 

aprenderão com esse conteúdo, qual a importância desse aprendizado e para o quê 

irá servir.  

A metodologia do design instrucional direciona suas ações na produção de 

materiais didáticos instrucionais que potencializem o aprendizado do aluno. Clareza e 

precisão dos conteúdos a serem passados, contextualização do assunto, significado 

para a vida prática, estratégias avaliativas eficazes e arquitetura da informação são 

pontos preconizados durante as ações de design instrucional (BARRETO et al., 2007). 

Pode-se observar que a maioria dos alunos atribuem a alterações no design 

instrucional para obterem um melhor aprendizado. Principalmente nos cursos EaD o 

papel do design instrucional é fundamental, tendo em vista que é uma metodologia de 

trabalho dedicada aos processos de análise, desenho, desenvolvimento, 

implementação e avaliação de cursos a distância. 

 Para Mill, um design instrucional bem formatado torna-se possível “o 

planejamento e o acompanhamento da produção de situações de ensino que 

possibilitem a melhor aprendizagem dos alunos, de acordo com as suas necessidades 

e o contexto contemporâneo” (2018, p. 163).  

 

. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O grande aliado da educação nos últimos anos pode ser considerado o 

desenvolvimento e a disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação, 

que possibilitaram, entre outros avanços, um expressivo aumento da oferta de cursos 

superiores de tecnologia na modalidade EaD. Contudo, apesar dessa modalidade de 

ensino proporcionar flexibilidade nos estudos e atender as mais remotas regiões, ela 

exige do aluno o papel de protagonista no que se refere ao seu processo de 

aprendizagem. Nesse sentido, diversos estudos têm evidenciado a necessidade de 

que sejam realizadas pesquisas, buscando elucidar possíveis variáveis relacionadas 

às dificuldades no processo de ensino e aprendizagem na EaD.  

Assim, buscando preencher esta lacuna, o objetivo geral dessa pesquisa foi 

descrever e analisar perspectivas de discentes sobre o processo de ensino e 

aprendizagem em um curso de tecnologia em serviços jurídicos na modalidade EaD 

de uma instituição particular localizada no Norte do Paraná. 

Para tanto, os objetivos específicos foram: abordar os pressupostos teóricos do 

Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos na modalidade a distância; 

abordar teorias sobre ensino e aprendizagem de adultos; identificar o perfil do aluno 

do curso de Serviços Jurídicos; descrever o domínio das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) pelos alunos do curso; descrever o processo de 

ensino e aprendizagem no curso analisado; analisar as dificuldades de aprendizagem 

descritas pelos alunos e a percepção do que poderia os fazer aprender melhor. 

Com relação ao primeiro objetivo específico, abordar os pressupostos teóricos 

do Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos na modalidade à distância 

tem-se que os cursos superiores de tecnologia têm demonstrado uma significativa 

capacidade de adequação ao novo contexto do ensino superior brasileiro. Ofertados 

num período de tempo entre dois e três anos, esses cursos tornam possível, para uma 

enorme parcela da população, a formação superior.  

O objetivo do curso estudado é formar profissionais qualificados para o 

exercício das atividades pertinentes a organização e suporte de serviços judiciários, 

atendendo a uma demanda que é existente de colaboradores de nível superior com 

formação adequada para o apoio aos órgãos jurídicos. 
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Com relação ao segundo objetivo da pesquisa, abordar teorias sobre ensino e 

aprendizagem de adultos percebeu-se que é de fundamental importância 

compreender como os alunos estudam e aprendem na EaD, quais as dificuldades que 

encontram e as necessidades que apresentam, para verdadeiramente conhecer o 

aprendiz a distância e então, viabilizar práticas educacionais que visem o sucesso na 

aprendizagem. Considerando que é papel do professor com o apoio do design 

instrucional tornar a aprendizagem do aluno o mais palatável possível. 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi descrever e analisar o perfil do 

aluno. Os dados evidenciaram que os estudantes que buscam o curso superior de 

tecnologia em Serviços Jurídicos pesquisado, são em sua maioria adultos entre 31 e 

40 anos (34,5%), pertencem ao sexo masculino (72,4%),  são casados (58,6%); 

possuem filhos (51,7%); moram com filhos (41,4%), contribuem com mais de 50% da 

renda familiar (62,1%), possuem graduação anterior (51,7%) e em sua maioria 

possuem conhecimentos prévios para a compreensão do conteúdo ou utilização das 

ferramentas disponibilizadas no curso (61,2%). 

 O quarto objetivo específico da pesquisa foi descrever o domínio das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) pelos alunos do curso. Na 

análise dos dados coletados na pesquisa foi possível descrever o domínio de TDIC 

pelo aluno. No curso superior de tecnologia em Serviços Jurídicos EaD são utilizadas 

diversas tecnologias no AVA, tais como: editores de texto, ferramentas de reprodução 

de vídeo, ferramentas de webconferência, arquivos em PDF, chat, fórum, portfólio. 

Quando perguntados se possuíam familiaridade com a utilização do 

computador a resposta foi unânime, cem por cento dos respondentes afirmaram que 

possuem familiaridade com o equipamento. No entanto, quando o questionamento se 

deu sobre o domínio das ferramentas e softwares utilizados no curso (AVA, word, 

PDF, executores de vídeo e webconferência) a resposta não se manteve unânime. 

Apesar dos respondentes cursarem uma graduação na modalidade EaD e a 

maioria possuir o domínio desejado das TDIC, um número expressivo de alunos não 

dominam ferramentas fundamentais para o curso e mesmo para o mercado de 

trabalho pois 20,7% dos respondentes apresenta algum tipo de dificuldade na 

utilização do AVA, 10,3% não possui domínio do editor de texto (word), 6,8% não 

possui domínio do formato PDF, 13,8% não domina softwares de execução de vídeo 

e 23,8% não dominam as ferramentas de webconferência.  
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O quinto objetivo específico da pesquisa foi descrever o processo de ensino e 

aprendizagem no curso analisado. Diante da afirmação: “Eu procurei pensar sobre 

minhas dificuldades e melhores maneiras de resolvê-las”, apenas 2 respondentes 

discordaram da afirmação o que demonstra que os alunos buscam o desenvolvimento 

da autonomia para aprenderem. Conforme demonstrado no estudo, essa autonomia 

é inerente do aprendiz adulto.  

Para a solução de dúvidas, verificou-se que entre pedir ajuda ao colega mais 

experiente, coordenador do curso ou tutor, os respondentes afirmaram que, na maioria 

das vezes, se reportam ao tutor para sanar eventuais dúvidas ou dificuldades. Ainda, 

89,7% dos respondentes afirmaram que participam dos fóruns de discussão. Esses 

dados evidenciam o papel fundamental de mediação da aprendizagem 

desempenhado pelos tutores. 

Verificou-se que 96,6% dos respondentes concordaram plenamente ou 

parcialmente com as afirmações de que possuem controle sobre sua própria 

aprendizagem e que tiveram facilidade em estudar sozinhos. Isso demonstra que os 

alunos entenderam o papel de protagonismo que possuem com maturidade e 

consciência. 

Verifica-se que é fundamental que o aluno que se matricule em um curso a 

distância esteja ciente e consciente das competências necessárias para o 

investimento nessa modalidade, bem como o papel que deverá ser capaz de exercer 

durante esse processo. A capacidade de exercer um papel ativo e crítico perante o 

próprio processo de aprendizagem, além da capacidade de gerenciamento do tempo 

e das tarefas de aprendizagem, são condicionantes do sucesso. Igualmente, para uma 

aprendizagem autônoma e bem-sucedida, é necessário que o aprendiz desenvolva 

certas competências de aprendizagem. 

Considerando que o curso é da área jurídica, que por sua vez possui uma 

linguagem específica e complexa, apenas 13,6% dos respondentes afirmaram que 

possuem dificuldades com a linguagem utilizada.  

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, foi possível verificar que 86,2% 

dos respondentes utilizaram as orientações do material “guia do aluno” para estudar. 

Embora a autonomia seja característica da idade adulta, ela não é adquirida 

automaticamente, mas sim desenvolvida com a idade através do amadurecimento. 

Por essa razão, a importância de disponibilizar aos alunos materiais que tragam uma 
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orientação de estudo até que eles próprios desenvolvam o seu formato ideal de forma 

personalizada. 

O último objetivo específico proposto na pesquisa foi analisar as perspectivas 

dos alunos sobre as dificuldades de aprendizagem e a percepção do que poderia os 

fazer aprender melhor. Com relação ao primeiro questionamento (dificuldades) as 

afirmações dos alunos foram categorizadas em dificuldades de cunho pessoal ou 

relacionadas ao design instrucional. Dentro dessas categorias as assertivas ainda 

passaram por subcategorias. 

A maior dificuldade apontada pelos alunos foi relacionada a dificuldades de 

cunho pessoal, que corresponde a 57,8% das assertivas, enquanto 42,2% se 

referiram a dificuldades relacionadas ao design do curso analisado. 

Nas dificuldades de ordem pessoal, predominam as dificuldades acadêmicas 

que perfizeram um total de 54,5% das dificuldades pessoais mencionadas, seguidas 

de dificuldades de ordem socioeconômica (18,1%) e estruturais (18,1%) que 

obtiveram a mesma porcentagem, e dificuldades de motivação (9,3%). 

Dos 42,2% dos alunos que se referiram a dificuldades relacionadas ao design 

do curso analisado, 50% das assertivas indicam que os recursos instrucionais 

(material didático e plataforma) foram a maior fonte de dificuldades e a ausência de 

interação entre colegas, professores e funcionários também constituiu o mesmo 

número de assertivas de dificuldade, totalizando 50% das assertivas. 

Quando solicitados para que apresentassem sugestões sobre o que poderia os 

fazer aprender melhor, mais uma vez foram identificadas nessas respostas duas 

categorias relacionadas às descritas na questão anterior, ou seja, sugestões para a 

melhoria da aprendizagem, traduzidas em forma de responsabilidades pessoais e em 

relação a mudanças no design instrucional do curso estudado. 

Após a categorização dos dados, verificou-se que embora a maior dificuldade 

relatada pelos alunos na questão anterior fosse relacionada a dificuldades de ordem 

pessoal, a maior parte das sugestões para a melhoria da aprendizagem estão 

relacionadas a mudanças no design instrucional - alterações nos recursos 

instrucionais e metodologia do curso - (91,3%), enquanto apenas 8,6% das assertivas 

referiram-se a responsabilidades pessoais dos aprendizes. 

Dentre as sugestões para os alunos obterem um melhor aprendizado, 91,3% 

atribuíram a mudanças no design instrucional, ou seja, alterações nos recursos 

utilizados ou na metodologia do curso com a utilização de metodologias ativas.  
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Na subcategoria recursos instrucionais (60,86%) estão alterações no material 

didático (14,28%), alterações na plataforma (9,52%), alteração no número de 

atividades práticas (28,57%) e aumento no número de webconferências (14,28%). 

Através dos dados evidenciou-se que os alunos desejam mais atividades práticas, 

exemplos contextualizados e aplicabilidade dos conteúdos.  

Na subcategoria metodologia do curso, 33,33% dos respondentes fizeram 

sugestões para um melhor aproveitamento da aprendizagem em alterações na sua 

metodologia. As sugestões se referem a alterações no modelo instrucional do curso 

em relação à estrutura do curso e à ausência de aulas presenciais. 

Com isso, pode-se afirmar que os objetivos traçados para o presente trabalho 

foram alcançados e que os resultados aqui apresentados, possam auxiliar o corpo 

docente e os tutores do curso pesquisado a identificarem as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, podendo dessa maneira orientá-los em relação a quais 

estratégias devem ser adotadas a fim de melhorar dessa forma o processo de ensino 

e aprendizagem, possibilitando assim uma melhoria de suas práticas pedagógicas e 

uma maior articulação dos projetos pedagógicos aos processos educacionais de 

aprendizagem no contexto de cursos ofertados à distância.  

Como continuidade da presente pesquisa, sugere-se a ampliação deste estudo 

com cursos de outras áreas ofertados à distância, pela própria instituição de ensino e 

também em outras instituições, para se verificar diferenças e/ou similaridades com os 

resultados aqui apresentados.  
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APÊNDICE A 
 

 

QUESTIONÁRIO DISCENTE 
 

Perfil 

1- Data de nascimento: ________________. 

 

2- Gênero: 

a) masculino. 

b) feminino. 

c) outro _________________. 

 

3- Estado civil: 

a) solteiro. 

b) casado. 

 

4- Possui filhos? 

a) sim, moram comigo. 

b) sim, não moram comigo. 

c) não. 

 

5- Quanto o seu trabalho contribui com a renda familiar? 

a) até 20%. 

b) de 20% a 50%. 

c) mais de 50%. 

 

6- Possui graduação anterior? 

a) Sim. Qual curso? _____________________ 

b) não. 

 

7- Possui familiaridade com a utilização do computador?  

a) sim. 

b) não. 
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Para cada afirmação abaixo, assinale seu grau de concordância com um “X” na 
coluna correspondente à sua opção (a, b, c, d ou e), conforme as alternativas a 
seguir: (Marque apenas uma opção para cada afirmação) 

a = concordo plenamente; 

b = concordo parcialmente; 

c = não concordo e nem discordo; 

d = discordo parcialmente; 

e = discordo totalmente. 

 

Durante os dois primeiros semestres do curso a distância... a b c d e 
8- Eu tirei boas notas nas avaliações na maioria das 
disciplinas.  

     

9- Eu tenho controle sobre minha aprendizagem.      
10- Eu tive facilidade para estudar sozinho.      
11- Eu estudei semanalmente as aulas solicitadas e procurei 
esclarecer dúvidas. 

     

12- As orientações do Guia do Aluno me ajudaram a estudar.      
13 -Eu tive dificuldades com a organização do tempo para o 
estudo. 

     

14- Eu tive dificuldades com a linguagem jurídica utilizada 
nos materiais 

     

15- Eu tive dificuldades para utilizar o AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem) 

     

16- A falta de conhecimentos prévios prejudicou minha 
compreensão dos conteúdos. 

     

17- Eu busquei ajuda com colegas mais experientes para 
resolver minhas dificuldades. 

     

18- Eu busquei tutores ou coordenadores para resolver 
minhas dificuldades  

     

19- Eu utilizei a tutoria a distância sempre que tive dúvidas 
durante o estudo.  

     

20- Eu procurei pensar sobre minhas dificuldades e melhores 
maneiras de resolvê-las. 

     

21- Eu participei dos fóruns de discussão na plataforma      
22- Eu tenho domínio na utilização das ferramentas do word.      
23- Eu tenho domínio na utilização de arquivos em PDF.      
24- Eu tenho domínio na utilização de ferramentas de 
execução de vídeo. 

     

25- Eu tenho domínio na utilização das ferramentas de web-
conferência. 

     

 

26- O objetivo dessa pesquisa é identificar as dificuldades que estudantes encontram 
ao longo do curso de Serviços Jurídicos na modalidade à distância. Por isso, pedimos 



84 

 

que nos diga e descreva a MAIOR DIFICULDADE que você encontrou PARA 
ESTUDAR. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

27- Na sua opinião, o que poderia ser feito para ajudá-lo a APRENDER MELHOR? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO DISCENTE    
 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Perspectivas de 
discentes sobre o processo de ensino e aprendizagem de um curso de tecnologia em 
serviços jurídicos em educação a distância”. Essa pesquisa está sendo conduzida 
pelo professor pesquisador Priscila Santana Vieira sob orientação da professora Dra. 
Bernadete Lema Mazzafera. 

 

O OBJETIVO DA PESQUISA: 

O objetivo geral da presente pesquisa consiste em verificar e analisar as dificuldades 
dos discentes de um curso de ensino superior on-line de tecnologia em serviços 
jurídicos sob a percepção dos próprios discentes. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA:  

Você preencherá um questionário (google forms) com perguntas abertas na sua 
residência sobre identificação pessoal (idade, formação, gênero, ocupação 
profissional e dados familiares) e comportamento de estudo no curso (uso do AVA, 
interação com o tutor, dificuldades nas disciplinas cursadas). Além disso, você será 
entrevistado sobre as dificuldades que você descreveu no questionário, 
individualmente, pessoalmente em uma sala reservada na instituição em que você 
estuda ou on-line (hangout) no horário que você escolher. 

 

CRITÉRIOS INCLUSÃO DO PARTICIPANTE NA PESQUISA:  

Para participar da entrevista você deve estar regularmente matriculado no curso de 
Serviços Jurídicos, ter 18 anos ou mais e já ter cursado pelo menos 2 semestres do 
curso. 

  

PRIVACIDADE: 

 O seu nome será mantido em sigilo, fazendo o uso de sua participação apenas para 
fins científicos, dentro de princípios éticos que norteiam essa pesquisa sem nunca 
expor qualquer dado que o identifique. 

 

BENEFICIOS: 

Os benefícios serão indiretos pois, a pesquisa visa contribuir para melhorar a 
qualidade de ensino e aprendizagem na modalidade EaD especificamente no Curso 
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de Serviços Jurídicos. Os resultados dessa pesquisa servirão para a implementação 
de medidas a fim de melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 

RISCOS: 

Considera-se que o risco é de desconforto uma vez que você preencherá um 
questionário e será entrevistado. Em caso de desconforto o participante poderá 
desistir a qualquer momento. 

 

INFORMAÇÕES 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária e que você não pagará e 
nem será remunerado (a) por sua participação. Você tem o direito de buscar 
ressarcimento por danos decorrentes diretamente da pesquisa. Você tem o direito de 
pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa que considerar necessário e de se 
recusar a participar ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem que 
isso lhe traga qualquer prejuízo.   

 

CONTATO COM OS PESQUISADORES E COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 

Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar  
Profa. Priscila Santana Vieira, inscrita no RG nº xxxxxxx, priscilasantana@gmail.com, 
(43) xxxxxxx) e Profa. Bernadete Lema Mazzafera. RG xxxxxxxxx (43)33719848 
bernadete.mazzafera@unopar.br 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP UNOPAR. (Os Comitês de Ética em Pesquisa - 
CEP são colegiados interdisciplinares independentes, criados para defender os 
interesses dos participantes de pesquisa em sua dignidade, direitos, segurança e 
bem-estar, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa no Brasil, dentro de 
padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 
aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos.) 

ENDEREÇO: Rua Marselha, 591 Bairro: Jardim Piza. 

CEP: 86.041.140 Telefone: (43) 3371 9849 Londrina – PR 

E-mail: cep@unopar.br       

Declaro estar ciente das informações contidas neste termo de consentimento livre e 
esclarecido e concordo em participar desta pesquisa. Este termo deverá ser 
preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente preenchida, 
assinada e entregue a você. (Por favor rubrique todas as páginas). 

      Londrina, ___ de ________de 20__. 
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Nome do participante:  ___________________________________________                                                 
RG: __________________________________________________________                                

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

Priscila Santana Vieira 

RG. xxxxxx 


