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Resumo: 
Não é nenhuma surpresa saber que a tecnologia e a educação estão em constante evolução. Suas 
aplicações são infindáveis, sendo mais do que esperado que ambas “se unissem” e quebrassem 
barreiras tradicionais. É esse o caso da Educação a Distância (EaD), cuja “nova” modalidade de 
ensino surgiu para ampliar e democratizar o acesso à educação, abarcando novos estudantes que 
não possuíam acesso a instituições de ensino e possibilitando sua participação por meio da 
utilização de tecnologia. Esse é o caso da especialização em educação e tecnologias fornecido pela 
Universidade Federal de São Carlos, curso oferecido na modalidade à distância. Por ser um curso 
novo, pode ser tarefa difícil compreender o delineamento dos estudantes matriculados. Com isso, 
faz-se necessária uma compreensão do perfil de seus alunos, sendo esse o objetivo geral do 
trabalho. Para possibilitar essa análise, foi aplicado um questionário on-line por meio do Google 
Forms para os alunos, cuja participação contou com estudantes que deram início ao curso em 
períodos diferentes de modo a incluir uma maior variedade de alunos. O estudo foi concluído após 
síntese final dos dados coletados por meio do questionário, que demonstrou não existir um “aluno-
padrão” do curso, uma vez que existe uma grande diversidade de gênero, idade, residência, faixa-
salarial, contato com outros cursos EaD, etc, confirmando a possibilidade de democratização do 
ensino por meio da utilização das TDIC na especialização em questão. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; EaD; Curso de especialização; Perfil dos estudantes; Análise 
dos alunos. 
 
Abstract: 
It’s no surprise to know that technology and education are constantly evolving. Their applications 
are endless, being more than expected that both "unite" and break traditional barriers. This is the 
case of distance education, whose "new" teaching modality emerged to expand and democratize 
access to education, encompassing new students who didn’t have access to educational institutions 
and enabling their participation through the use of technology. This is the case of the education and 
technologies specialization course provided by the Universidade Federal de São Carlos, a course 
offered in the distance modality. Because it is a new course, it may be difficult to understand the 
design of enrolled students. Thereby, it is necessary to understand the profile of their students, which 
is the general objective of this work. In order to enable this analysis, an online questionnaire was 
applied through Google Forms for the students, whose participation included students who started 
the course at different times to include a larger variety of them. The study was completed after a 
final synthesis of the data collected through the questionnaire, which showed that there is no 
"standard student" of the course, since there is a great diversity of gender, age, residence, wage 
range, contact with other distance education courses, etc., confirming the possibility of 
democratization of education through the use of TDICs in the present specialization. 
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1. Introdução 
 
 É um fato mais do que consolidado a importância e a dimensão que a tecnologia e, 
em especial, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) tomaram na 
sociedade, uma vez que “é quase impossível conseguir associar qualquer indivíduo que não 
tenha sido influenciado e/ou modificado por ela” (SUZUKI, 2017, p. 17). Dessa forma, tem 
se tornado corriqueira a constante aplicação das TDIC em diversas áreas da sociedade, da 
saúde à segurança, do entretenimento à educação, democratizando o acesso (geralmente) 
e modificando as rotinas pessoais. Como exemplo, podemos citar a grande diminuição de 
barreiras espaço/temporais, com o avanço da globalização e da tecnologia em si. Ascensão 
(20-, online) afirma que existem “mudanças cruciais no espaço e no tempo [...], segundo as 
quais o significado de espaço ou território sofre mudanças profundas, assim como a 
estrutura temporal, em virtude da aceleração da atividade humana”. Essa quebra de 
barreiras foi tão importante e tão bem-sucedida na sociedade, que fez surgir uma nova 
modalidade de educação: a Educação a Distância (EaD). 
 A EaD caracteriza-se dessa forma por seu uso intensivo de “tecnologias de informação 
e comunicação, onde professores e alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no 
tempo” (ALVES, 2011, p. 83). Seu surgimento possibilitou a diversas pessoas um contato 
maior (ou até mesmo primário) à educação, dificultado antes no ensino presencial por 
problemas financeiros, geofiguras, sociais, culturais, físicos ou quaisquer outras limitações 
existentes. Sua origem mundial geralmente é datada em 1728 nos EUA, onde um professor 
estadunidense fornecia “material para ensino e tutoria por correspondência. Após 
iniciativas particulares, tomadas por um longo período e por vários professores, no século 
XIX a Educação a Distância começa a existir institucionalmente” (ALVES, 2011, p. 86). Já no 
Brasil, as primeiras experiências com EaD oficiais tiveram início em 1904, onde o “o Jornal 
do Brasil registra, na primeira edição da seção de classificados, anúncio que oferece 
profissionalização por correspondência para datilógrafo” (ALVES, 2011, p. 87). Outras 
mídias também tiveram participação nessa “nova” modalidade de educação, como o rádio 
e a televisão, durante sua evolução. 
 

1.1  Objetivos 
 
 Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar o perfil do estudante EaD do curso de 
especialização em Educação e Tecnologias da UFSCar, desde a primeira turma iniciada, em 
2016. Para uma melhor compreensão desse objetivo geral, foram propostos os seguintes 
objetivos específicos: 
 

• Realizar levantamento bibliográfico visando fundamentar: 
 

o a temática das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), no Brasil e 
no mundo; 

o a temática da Educação a Distância (EaD), no Brasil e no mundo; 
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• Avaliar eventual padrão no perfil e/ou na maneira que os estudantes 
realizam/realizaram o curso; 

 

• Realizar análise crítica final buscando gerar hipóteses ou conclusões sobre qual é o perfil 
do estudante do curso de especialização e tecnologias da UFSCar. 

 
1.1.  Hipótese 
 
 Uma vez que a hipótese é uma “resposta provável, suposta e provisória” (VILELA 
JUNIOR, 20-, p. 10), nessa pesquisa ela é aplicada para possibilitar melhorias e/ou elevar o 
curso de especialização em educação e tecnologias da UFSCar por meio da compreensão e 
análise do perfil dos alunos do respectivo curso, evoluindo não só o curso em si, mas 
também os especialistas formados por ele. Dessa forma, a hipótese levantada é de que, ao 
realizar esse mapeamento e estudo dos estudantes, proporcionará esse melhor 
desenvolvimento das próximas turmas e do curso. 
 
1.2.  Justificativa 
 
 A justificativa para essa pesquisa é a ausência de um mapeamento dos estudantes 
do curso, necessária para uma maior compreensão dos usuários para melhorar o curso em 
si e o ensino oferecido aos alunos, utilizando como panorama os estudantes matriculados 
desde o início das turmas, em 2016, até os novos ingressantes, em maio/2018. Isso 
garantirá não só a continuação do curso, mas também o seu desenvolvimento contínuo. 
 
1.3.  Resultados parciais 

 
 Como resultados parciais, é possível observar que não existe um perfil “padrão” dos 
estudantes matriculados no curso de especialização em educação e tecnologias oferecido 
pela UFSCar, uma vez que possui uma grande multiplicidade de alunos de diferentes 
características, como: gêneros distintos, residências variadas (cidades, estados e regiões), 
grande faixa etária (21 a 63 anos), ampla faixa econômica (até R$1.000,00 a mais de 
R$10.000,00), dentre outras informações. Dessa forma, podemos destacar que o EaD 
realmente garante uma democratização do acesso à educação no que tange o universo 
aplicado da pesquisa em questão. 
 
1.4.  Estrutura do artigo 
 
 Esse trabalho foi estruturado em 5 itens. No primeiro foi apresentada a introdução, 
contendo uma breve apresentação do tema da pesquisa, seguido do objetivo geral e 
específicos, da hipótese, justificativa e resultados parciais da mesma. No segundo é 
apresentada a metodologia empregada, bem como suas etapas e instrumentos utilizados 
para coleta dos dados do estudo. No terceiro são indicados os dados obtidos na pesquisa e 
uma análise dos resultados, seguido do quarto capítulo que apresentam as conclusões da 
pesquisa. Por fim, são expostas as referências utilizadas no desenvolvimento do estudo. 

 
 
2. Metodologia 
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2.1.  Caráter da pesquisa 

 
 Para realizar a pesquisa em questão, foram seguidos determinados padrões e 
normas existentes de forma a garantir que “a ciência atinja um tipo de conhecimento 
sistemático, preciso e objetivo” (ARANHA; MARTINS, 1993, p.185). Dessa forma, todo 
conhecimento científico deve ser classificado de forma a garantir a padronização dos 
resultados, dentro dos parâmetros existentes. Assim sendo, o estudo em questão 
enquadra-se como sendo uma pesquisa exploratória, pois “são desenvolvidas com o 
objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” 
(GIL, 2008, p. 27), e descritivas, uma vez que “visa observar, registrar, analisar, classificar e 
interpretar os dados sem interferência, sem manipulação do pesquisador” (ASSIS, 2010, p. 
18). 
 Sua natureza, por não possuir aplicação prática (SILVA, 2008), é considerada básica, 
e a utilização de dados quantificáveis a classifica como quantitativa, por “traduzir em 
números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los” (SILVA, 2008, p. 118). 
Possui também gênero teórico, por não intervir na realidade (FANTINATO, 2015) e 
empírica, pois baseia suas conclusões em “observação ou experimentação” (EPSTEIN; 
KING, 2013, p. 11), e utiliza procedimentos bibliográficos e de survey, visto que fará uso de 
referencial teórico já existente e publicado (artigos, livros) (FANTINATO, 2015) e porque 
“busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se 
deseja obter” (FANTINATO, 2015), alinhando-se com os objetivos descritos no primeiro 
item. Por fim, será aplicado um questionário para alcançar o objetivo geral, haja visto que 
“objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
vivenciadas” (FANTINATO, 2015, p. 39). 
 
2.2.  Etapas da pesquisa 
 
 Para facilitar a compreensão das etapas da pesquisa, foram descritos em tópicos 
todos os procedimentos realizados. São eles: 

• Etapa 1: Levantamento bibliográfico. Estudo de conceitos relacionados à pesquisa. Os 
dados serão coletados, em sua maioria, em artigos, livros, teses e dissertações. Os 
resultados dessa etapa foram reportados no item 1 (Introdução); 
 

• Etapa 2: Criação e edição do termo de consentimento livre e esclarecido. Foi criado o 
TCLE para ser enviado aos estudantes do curso, explicando de maneira geral o objetivo 
da pesquisa e se concordavam em participar do estudo, assinando-o e enviando-o por 
e-mail à autora. O TCLE pode ser visto no final do documento, em “Apêndice A”; 
 

• Etapa 3: Criação e edição do questionário. Foi criado um questionário online, utilizando 
a ferramenta “Formulários Google” (tradução nossa), disponibilizado para todos os 
estudantes matriculados no curso. Dessa forma, os dados foram coletados por meio de 
interpretação das respostas enviadas pelos participantes. O questionário pode ser visto 
no final do documento, em “Apêndice B”; 
 

• Etapa 4: Sistematizar e organizar os dados. Todos os dados obtidos com a aplicação do 
questionário foram elencados e organizados baseados nas respostas dos participantes, 
de modo a garantir uma melhor visualização e representação dos resultados. Os 
resultados dessa etapa foram descritos no item 3 (Resultados); 
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• Etapa 5: Análise crítica final. Foi realizada análise crítica final, gerando conclusões a 

partir dos dados levantados nessa pesquisa. Os resultados dessa etapa foram 
apresentados no item 3 (Resultados).  

 
 

3. Resultados 

  
 Conforme descrito na seção anterior, serão analisados os dados obtidos por meio 
da aplicação do questionário para os alunos matriculados no curso de especialização em 
Educação e Tecnologias da UFSCar, de modo a possibilitar o mapeamento do perfil desses 
estudantes. Foram respondidos 66 questionários, num total de 317 alunos (a autora não 
foi contabilizada). Para facilitar a compreensão, o capítulo foi dividido em duas seções: 
Apresentação dos Dados e Análise e Discussão dos Resultados, apresentados a seguir. 
 
3.1 Apresentação dos Dados 
 

Os dados obtidos foram compilados em figuras e em um quadro para facilitar a leitura 
e compreensão das análises. O primeiro a ser apresentado denomina-se Figura 1: 
 

   
Figura 1. Consentimento de participação no questionário 

Fonte: Autoria própria. 
   

 
 Essa figura demonstra a totalidade de aceitação dos alunos para participarem do 
questionário, uma vez que se assinalassem a opção “não”, estariam impedidos de 
responder o formulário. Já a segunda figura apresenta a idade dos alunos matriculados, 
onde as idades variam de 21 anos (mais novo) a 63 anos (mais velho), sendo as idades mais 
“preenchidas” com 29, 30, 36 e 40 anos (4 alunos cada). Dessa forma, a média de idade dos 
alunos é de 41 anos, bastante próximo do estudo conduzido por Pavesi e Alliprandini (2014, 
p. 7), cuja média de idade dos alunos EaD pesquisados foi de 42 anos. 
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Figura 2. Idade dos alunos matriculados 

Fonte: Autoria própria. 

  
 

O terceiro figura identifica a região que os alunos matriculados residem, onde é 
possível observar que a grande maioria (49) selecionou a região Sudeste como moradia, 
seguido do Centro-Oeste (7), Nordeste (5), Norte (4) e Sul (1 aluno).  
 

       
Figura 3. Região onde os alunos residem 

Fonte: Autoria própria. 

 
  

A próximo figura nos mostra que a grande maioria dos alunos residem no estado de 
São Paulo (44 estudantes), e na sequência os estados do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro (3 alunos cada), 2 estudantes em Goiás e 1 nos estados de 
Pernambuco, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul e Maranhão: 
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Figura 4. Estados onde os alunos residem 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
  A figura 5 apresenta os municípios que os alunos residem, que vão desde Américo 
Brasiliense até Votorantim (ordem alfabética). Merecem destaque as cidades de São Paulo, 
por abrigar a maior parte dos estudantes (12) e São Carlos, por ser o segundo município 
mais “selecionado” (5). Já as cidades de Botucatu, Manaus, Nova Iguaçu e São Bernardo do 
Campo aparecem logo na sequência, por possuírem 2 alunos em cada um, finalizando com 
as cidades com um único estudante do curso. 
 

Município 
Quantidade 

de 
Estudantes 

Porcentagem 
de 

Estudantes 

Américo Brasiliense - SP 1 1.5% 

Araras - SP 1 1.5% 

Araçatuba - SP 1 1.5% 

Aruja - SP 1 1.5% 

Botucatu - SP 2 3% 

Brasília - DF 3 4.5% 

Campinas - SP 2 3% 

Crateús - CE 1 1.5% 

Elias Fausto - SP 1 1.5% 

Fortaleza - CE 2 3% 

Franca - SP 1 1.5% 

Guarulhos - SP 1 1.5% 

Ilha Solteira - SP 1 1.5% 

Itapetininga - SP 1 1.5% 

Jales - SP 1 1.5% 

Londrina - PR 1 1.5% 

Manaus - AM 3 4.5% 

Mogi das Cruzes - SP 1 1.5% 

Nova Iguaçu - RJ 2 3% 

Osasco - SP 1 1.5% 

Paracambi - RJ 1 1.5% 

Passos - MG 1 1.5% 

Praia Grande - SP 1 1.5% 
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Recife - PE 1 1.5% 

Rio Verde - GO 1 1.5% 

Santa Rosa de Viterbo - SP 1 1.5% 

Santo André - SP 1 1.5% 

Sete Lagoas - MG 1 1.5% 

São Bernardo do Campo - SP 2 3% 

São Carlos - SP 5 7.6% 

São José do Rio Preto - SP 1 1.5% 

São Luis - MA 1 1.5% 

São Paulo - SP 12 18.2% 

São Vicente - SP 1 1.5% 

Taubaté - SP 1 1.5% 

Três Lagoas - MS 1 1.5% 

Unaí - MG 1 1.5% 

Valparaíso de Goiás - GO 1 1.5% 

Vinhedo - SP 1 1.5% 

Votorantim - SP 1 1.5% 

Itaitúba - PA 1 1.5% 

Santana de Parnaíba - SP 1 1.5% 

Figura 5. Municípios onde os alunos residem 
Fonte: Autoria própria. 

 
  

Na figura 6 podemos observar que a grande maioria dos alunos (63) já trabalhou 
registrado antes, cujos cargos vão desde Analista de Sistemas até Web Designer, e a 
profissão com o maior número de registros são de Professores(as) (35) (curso técnico, 
ensinos básicos e superior e pedagogas), conforme a figura número 7: 

 

                                     
                                                Figura 6. Já trabalhou registrado 
                                                              Fonte: Autoria própria. 
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Figura 7. Trabalho registrado anteriormente 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 É importante indicar que apesar de 63 alunos confirmarem já terem trabalhado, 
apenas 60 responderam sobre a sua profissão. 
 Na questão seguinte foi perguntado aos alunos se eles estão trabalhando 
atualmente, e o resultado foi bem próximo da figura 6, uma vez que 62 alunos afirmaram 
que sim. Essa resposta vai de encontro com a pesquisa realizada por Gatti (2014, p. 37), 
onde afirma que “os alunos de EAD [...] já se acham no mercado de trabalho em funções 
diversas e estão procurando alterar sua condição de emprego”. 
 
 

 
Figura 8. Trabalha registrado atualmente 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
 A questão seguinte referia-se ao trabalho atual dos alunos que afirmaram estar 
empregados, e novamente a maior profissão indicada é a de Professor(a) (37), dos mais 
diversos níveis: ensino básico, técnico e superior, conforme apresentado na figura 9: 
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Figura 9. Trabalho registrado atualmente 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
 É importante apontar que apenas os registros de Professor(a), Docente, 
Educador(a) e Pedagoga foram contabilizados como Professor(a) de uma maneira geral,  
excluindo-se tutores, analistas educacionais, auxiliar docente, coordenadores educacionais 
e vagas relacionadas nessa mesma categoria, porém foram incluídos na carreira de 
educação, sendo portanto a grande maioria (acima de 50 alunos) envolvidos nessa área. 
Novamente, foram registradas diversas profissões. 
 A próxima questão foi feita para avaliar o perfil econômico dos alunos, onde as duas 
maiores porcentagens referem-se à terceira e quarta faixa estabelecidas na pesquisa (18 e 
19 alunos, respectivamente), seguidas da quinta e sétima divisão (7 alunos) e finalizando 
com a segunda, primeira e sexta faixas (6, 5 e 4 estudantes), indicado na figura 10: 
 

                 
          Figura 10. Renda atual 
            Fonte: Autoria própria. 

 
 

 O próximo segmento de perguntas é mais voltado para a área de TDIC e sobre a 
especialização em si, foco central do questionário. Inicia-se com o questionamento de 
acesso à internet na residência, cuja totalidade de estudantes confirmaram possuir: 
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Figura 11. Possui acesso à internet na residência 

            Fonte: Autoria própria. 
 
 
 Com relação ao acesso à internet, todos os alunos selecionaram suas residências, 
seguidos do serviço e uma única resposta que incluiu a Universidade e Lan House para sua 
utilização. As outras respostas não foram comentadas nessa figura, pois a próxima 
pergunta foi feita exatamente para saber qual o dispositivo digital é utilizado para o acesso 
à internet: 
 

 
Figura 12. Onde acessa a internet 

Fonte: Autoria própria. 
 
 
 No próximo figura, são apresentados os dispositivos digitais utilizados para acessar 
a internet, sendo o computador pessoal a primeira opção, seguido do smartphone e 
computador do serviço, finalizando com o uso de tablet, de acordo com a figura 13. Como 
a opção “celulares” e “notebook” enquadram-se nas alternativas já mencionadas, não 
foram citadas de maneira distinta. 
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Figura 13. Qual dispositivo utiliza para acessar a internet 

Fonte: Autoria própria. 
 
 
 Para saber a familiaridade dos estudantes com EaD, foi questionado se já haviam 
realizado outro(s) curso(s) a distância, onde 45 alunos afirmaram que sim, indicado na 
figura 14. Na sequência, foi perguntado qual o curso, onde 22 alunos indicaram outra 
especialização e 18 realizaram a graduação. As outras respostas indicaram cursos livres, 
idiomas, curso de extensão e aperfeiçoamento, apresentado na figura 15, totalizando 44 
respostas: 
 

 
Figura 14. Já realizou outro curso na modalidade EaD 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 15. Qual curso realizou na modalidade EaD 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
 Sobre a divulgação da especialização, foi perguntado aos alunos como ficaram 
sabendo da especialização. A maioria (24) respondeu que foi por meio das redes sociais 
digitais, seguido de e-mail institucional (22), convite pessoal (5) e busca na ferramenta on-
line “Google” (2). As outras respostas únicas apresentaram indicações (de colegas que 
estavam fazendo e pessoas de trabalho) e acesso ao site da UFSCar:  

 
Figura 16. Como ficou sabendo da especialização 

Fonte: Autoria própria. 
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 As três próximas perguntas referem-se diretamente ao início da especialização para 
os alunos, onde foram questionados sobre o mês de matrícula, a(s) modalidade(s) 
escolhida(s) e a(s) habilitação(ões) inscritas, representadas nas figuras 17, 18 e 19. É 
importante salientar que na figura 17, a maior quantidade de matrículas ocorreu em 
Maio/2018: 
 

                 
                        Figura 17. Quando se matriculou no curso 

                    Fonte: Autoria própria. 
 
 

 
Figura 18. Qual a modalidade escolhida 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 Dessa forma, podemos verificar que a especialização é a modalidade que mais 
possui alunos matriculados no curso de especialização, uma vez que a maioria dos 
estudantes (63) a selecionaram. Já o curso de extensão possui 4 alunos, ficando apenas 1 
estudante com o curso de aperfeiçoamento.  
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Figura 19. Qual a habilitação escolhida 

Fonte: Autoria própria. 
 
 
 Com relação às habilitações, a opção 4, “Produção e Uso de Tecnologias para 
Educação” (32), é a mais procurada, seguido da “Gestão da Educação a Distância” (19) e 
“Design Instrucional” (16), continuando com “Docência na Educação a Distância” (13) e 
finalizando com “Recursos de Mídia na Educação” (6). 
 Já nas três próximas figuras, os alunos responderam sobre a participação nos 
encontros presenciais, demonstrados nas figuras 20, 21 e 22. A figura 20 indica que dos 66 
alunos apenas 29 participaram de algum encontro presencial durante o curso: 
 

                                    
Figura 20. Participou de encontro presencial 

Fonte: Autoria própria. 
 

  
Na figura 21 é possível verificar que 8 alunos participaram de apenas 1 encontro, 

enquanto 7 participaram de 2, seguidos de 6 e 5 alunos, que estiveram em 4 e 3 encontros, 
respectivamente. Por fim, tiveram 2 alunos que participaram de 5 encontros e apenas 1 
estudante que esteve em 6, não existindo nenhuma participação acima de 6: 
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                  Figura 21. De quantos encontros participou 

                    Fonte: Autoria própria. 
  
 

 Nessa última figura referente às participações em encontros, podemos observar 
que a maior participação dos encontros se deu na cidade de São Carlos, sede do curso de 
especialização (19 alunos), seguidos de São Paulo (12), Rio de Janeiro (2) e apenas 1 em 
Brasília, não ocorrendo nenhuma participação em Belo Horizonte até o mês de Maio/2018 
dentre os respondentes: 

 
 

 
Figura 22. Em qual local participou do encontro presencial 

Fonte: Autoria própria. 
 

 A ausência de alunos não significa necessariamente que não houve nenhuma 
presença no encontro em Belo Horizonte, mas sim que dentre os alunos participantes do 
questionário, nenhum participou nesse município especificamente. As próximas questões 
são mais voltadas para o desenvolvimento das atividades e sobre o andamento do próprio 
curso, de acordo com as figuras 23 a 30: 
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Figura 23. Quando costuma realizar as atividades do curso 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 Nessa figura, é possível identificarmos que os finais de semana (sexta-feira a 
domingo) são os dias mais utilizados para realização das atividades da especialização, 
possivelmente pela maioria dos estudantes já estarem trabalhando atualmente (vide figura 
8), novamente de acordo com o estudo realizado por Pavesi e Alliprandini, onde afirmam 
que os alunos participantes dão “preferência para os finais de semana ou período noturno” 
(2014, p.9). 
 Foi questionado também sobre o tempo de dedicação que os alunos empenharam 
no desenvolvimento das atividades, onde podemos verificar as respostas na figura 24: 
 

                          
                    Figura 24. Quantas horas diárias dedica-se ao curso 

            Fonte: Autoria própria. 
 

 
 Dentre as atividades disponíveis na especialização, os estudantes responderam qual 
era a modalidade que mais gostavam de realizar, indicado na figura 25: 
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              Figura 25. Qual atividade prefere realizar 

    Fonte: Autoria própria. 
 
 

 É possível observar que a atividade mais escolhida dentre os alunos foi o 
questionário (26), seguido pela tarefa (16), Pesquisa (8) e o fórum (6). Duas atividades 
receberam 2 votos (wiki e laboratório de avaliação), 4 receberam 1 voto (scorm/aicc, 
pesquisa de avaliação, diário e chat), e dois alunos incluíram 2 respostas, que foram: “tudo” 
e “não tenho preferência por ferramenta, mas sim pelo objetivo da proposta”. 
 A próxima questão referia-se sobre qual o material didático que os alunos possuíam 
preferência de uma maneira geral, onde 32 alunos preferiam os E-books, enquanto 30 
escolheram as videoaulas e 2 selecionaram os textos complementares, 1 aluno acrescentou 
a opção “todos” para indicar sua preferência. As respostas podem ser verificadas na figura 
26: 
 

                                          
Figura 26. Qual material possui preferência 

Fonte: Autoria própria 
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 Na pergunta seguinte, os alunos foram instruídos a responder se sentiram alguma 
dificuldade durante os componentes curriculares (disciplinas) cursados na especialização, 
obtendo o seguinte resultado: 
 

 
Figura 27. Sentiu dificuldade durante o(s) componente(s) curricular(es) 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 Dessa forma, podemos observar que a maioria dos alunos (38) sentiu pelo menos 
uma dificuldade durante a realização de uma ou mais disciplinas durante o curso. Na 
questão seguinte, foi requisitado aos alunos que especificassem quais foram essas 
dificuldades, apresentadas na figura 28: 
 

 
Figura 28. Quais dificuldades encontrou durante o componente curricular 
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Fonte: Autoria própria. 
 

 
 Nessa figura, os dois maiores motivos selecionados (14 alunos) foram “a falta de 
tempo para concluir as atividades (carga horária extensa)” e “atividade confusa”, seguidos 
por “atividade desinteressante (11)”, “incompreensão da atividade (10)”, “atividade 
cansativa (8)”, “falta de comunicação com o professor e/ou tutor”, “conteúdo da disciplina 
de difícil compreensão” e “nível de atividade (difícil)” (os três com 6 seleções), “falta de 
integração entre a disciplina e a proposta do curso (4)”, “dificuldade em concluir as 
atividades (teoria divergiu da atividade prática)”, “falta de integração do objetivo da 
disciplina com o conteúdo apresentado” e “impossibilidade de aplicar o conteúdo da 
disciplina na formação profissional” (os três foram selecionados 3 vezes).  
 Na sequência, temos “falta de integração de uma disciplina com a outra” e “E-book 
confuso”, ambos com 2 seleções cada; com 1 seleção temos 8 dificuldades, em que a 
primeira, “nível do E-book (difícil)”, foi a única opção preexistente. As seguintes foram 
criadas pelos próprios estudantes, que são: “pouco conhecimento anterior com programas 
como power point, fato que exigiu maior tempo de dedicação para concluir as atividades”, 
“acho que o AVA poderia ser visualmente mais atrativo e organizado”, “falta de 
integração/colaboração dos colegas quando atividades em grupo”, “início confuso, não 
consegui compreender o que deveria ser feito e atrelar ao tempo. Mas esta limitação é 
pessoal, não que o curso seja ruim”, “vídeo longo, mal feito, conteúdo apesar de simples, 
muito confuso e mal explicado (na tarefa, no e-book e no vídeo)”, “em algumas situação 
por falta de tempo para realizar as atividades” e “ambiente com layout repleto de 
informações sem caracterizar cada nível ou tipo de curso”. Algumas respostas vão de 
acordo com o estudo realizado por Martins et al (2013, p. 8) em um curso EaD, onde os 
estudantes relataram dificuldades como: “[...] [Dificuldade para lidar com a tecnologia] [...], 
Dificuldade em conciliar trabalho e estudo; Falta de tempo”. 
 Nas duas próximas questões, os alunos responderam se sentiram alguma 
dificuldade com relação ao curso, demonstrado nas figuras 29 e 30: 

 
Figura 29. Sentiu dificuldade com relação ao curso 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 Podemos observar que a maioria dos alunos (49) não sentiu nenhuma dificuldade 
com relação ao curso, sendo esse um ótimo indicativo sobre a especialização, uma vez que 
sua primeira turma teve início em 2016. 
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Figura 30. Quais dificuldades encontrou em relação ao curso 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 Dessa forma, é possível verificar que apenas 17 estudantes sentiram dificuldades 
com relação ao curso, e a opção mais escolhida (3 alunos) foi pela dificuldade em participar 
dos encontros devido à distância dos polos existentes. Já a segunda opção selecionada, 
com 2 votos, foi pela dificuldade em realizar o pagamento das parcelas. As outras opções 
possuem apenas 1 voto cada, com opções como a falta de tempo para desenvolver o curso 
(quantidade extensa de componentes, dificuldade em encontrar tempo para participar do 
encontro presencial, dificuldade em conciliar as atividades diárias com o curso), dificuldade 
em compor a trilha pedagógica, dificuldade em realizar o TCC, dificuldade com conteúdo 
novo na especialização, demora na entrega de notas, problemas financeiros e até pelo 
atraso de envio de trabalhos por quebra do dispositivo digital utilizado para essa finalidade 
(notebook). Essas dificuldades noticiadas também são similares às encontradas no estudo 
de Martins et al, uma vez que os alunos que fizeram parte da pesquisa relataram terem 
problemas com: “[...] difícil acesso ao Polo; Dificuldade financeira” (2013, p. 8). 
 Por fim, foi aberto um espaço opcional para os alunos fazerem comentários acerca 
do curso, apresentados na figura 31: 
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Figura 31. Espaço para livre manifestação 

Fonte: Autoria própria 

 
  
 Nessa figura, podemos perceber que de uma maneira geral, os alunos estão 
bastante satisfeitos com o curso (e consequentemente com os componentes curriculares). 
Isso vai de encontro com o resultado encontrado na pesquisa de Costa e Barros, uma vez 
que a maioria dos estudantes “atribuiu notas que variaram entre 08 e 10, numa escala de 
1 a 10, demonstrando assim concordar com as práticas propostas” (2016, p. 304). 
 Para conclusão da pesquisa, o questionário foi encerrado a fim de possibilitar 
análise final e discussão dos resultados encontrados, apresentados no próximo tópico. 
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3.2 Análise e Discussão dos Resultados 
   
 Com relação às respostas dadas pelos estudantes, existem alguns pontos 
importantes a serem considerados de forma a auxiliar no aprimoramento do curso, 
realizando a análise dos dados obtidos:  
 

• Alguns alunos reportaram a dificuldade em participar dos encontros presenciais 
pela distância, uma vez que existem estudantes das 5 regiões do país, e os 
encontros só existem em duas únicas regiões (Sudeste e Centro-Oeste) e em 5 
municípios. Esse pode ser um obstáculo para futuros alunos, sendo necessário 
talvez uma reformulação do curso; 
 

• A especialização é a modalidade mais escolhida pelos alunos, o maior número de 
matrículas ocorreu no mês de março/2018 e as duas maiores formas de 
conhecimento do curso pelos alunos foi por meio das redes sociais digitais e e-mail 
institucional. É possível interpretar que quanto maior o tempo de existência do 
curso, maiores os esforços (e disponibilidade) em divulga-lo, atraindo, portanto, 
novos estudantes; 
 

• Os finais de semana são primordiais para o desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao curso, portanto exercícios que se encerram antes desse período 
podem comprometer o desempenho dos alunos, uma vez que foram os dias mais 
selecionados por eles; 
 

• A dedicação diária mais escolhida pelos alunos foi de 01h01 a 02 horas, o que 
significa que se existirem atividades que exijam muito tempo durante a semana, 
também pode influenciar em seus desempenhos. Nesse caso, é importante 
mencionar que a falta de tempo foi uma das dificuldades mais mencionadas pelos 
estudantes no desenvolvimento dos componentes curriculares, possivelmente pela 
impossibilidade de maior dedicação diária; 
 

• O questionário e a tarefa são as atividades que os estudantes mais gostam de 
desenvolver, podendo aumentar suas aplicações para futuras turmas; 
 

• Sobre os materiais do curso, tanto os vídeos quanto os e-books receberam quase a 
mesma nota (mais de 40%), enquanto os textos complementares não chegaram 
nem a 5%. Dessa forma, talvez seja possível repensar a aplicação dos textos 
complementares e/ou tentar incluí-los no material pronto, caso seja importante 
para a formação do aluno; 
 

• Sobre as dificuldades durante os componentes, é possível agrupar uma grande 
quantidade de reclamações acerca das atividades, seja por falta de tempo para 
concluí-la, por ser difícil, confusa, desinteressante, cansativa e/ou incompreensível. 
Outras duas grandes reclamações são sobre o conteúdo da disciplina (difícil 
compreensão) e a falta de comunicação com o professor e/ou tutor. Com isso, é 
bastante importante o desenvolvimento dessas melhorias, para um melhor 
desenvolvimento e desempenho do curso para os alunos; 
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• Com relação às dificuldades do curso, conforme já mencionado, a dificuldade em 
participar dos encontros foi a mais selecionada, além das dificuldades em: pagar as 
parcelas, compor a trilha pedagógica, tempo para realizar as atividades, 
desenvolver o TCC e compreender o conteúdo, além da demora do feedback com 
relação às notas. Essas dificuldades também necessitam de atenção, porém não são 
tão primordiais por não afetarem tão diretamente o desempenho do aluno com 
relação às disciplinas. 
 

• A respeito do espaço de livre manifestação, no geral o posicionamento dos alunos 
com relação ao curso é bastante positivo, sendo mencionada novamente a falta de 
tempo para uma maior dedicação e fornecidas sugestões para aumentar a 
profundidade dos conteúdos. Um único comentário se mostra insatisfeito com a 
especialização, tanto pelo material (repetitivo) quanto pela falta de inovação nos 
métodos avaliativos, o que mostra, majoritariamente, um bom desempenho do 
programa. 
 

 Concluindo as análises, conforme apresentado no segmento anterior, é possível 
corroborar com o projeto pedagógico do curso, uma vez que de fato apresenta-se de 
maneira bastante flexível e inovadora (EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, 2016) de maneira a 
permitir uma maior autonomia e liberdade para o aluno. Baseado nos dados obtidos por 
meio do questionário, não existe um perfil exato para os alunos do curso, confirmando a 
ideia de Souza, Gomes e Moreira (2014) de que a EaD possibilita a democratização do 
ensino quando quebra com a “barreira física” da educação. 
 Isso pode ser visto na variedade dos alunos do curso, uma vez que seus estudantes 
possuem idades, gêneros, profissões, residências, dificuldades tecnológicas, situações 
socioeconômicas e outras variadas características, todos realizando a mesma 
especialização. Dessa forma, é importante manter uma linguagem acessível e diversificada, 
gerando representação de todos e garantindo uma participação igualitária. 

 
 

4. Conclusão 
 
 “Todo ser humano tem direito à instrução” (ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1948, p. 1). Apesar de ser um direito garantido por lei internacional, não é algo concretizado 
para todos. Ainda que o artigo em questão se refira ao ensino básico, também menciona 
todos os níveis de ensino, como o técnico-profissional e o superior (ORGANIZAÇÕES DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1948). Dessa forma, é mais do que essencial que todos possam ter acesso 
à educação nos seus mais variados graus, sendo necessário sanar questões como: 
problemas de mobilidade e/ou quaisquer que sejam as limitações enfrentadas pela 
sociedade que poderiam impedir ou dificultar esse acesso.  
 Esse é o caso da EaD, uma importante modalidade de ensino para tentar aumentar, 
cada vez mais, o número de indivíduos com acesso à educação, seja no ensino superior, 
pós-graduação, aperfeiçoamento, cursos livres ou quaisquer outras variedades existentes. 
Uma forma de garantir um ensino de qualidade é compreender exatamente o perfil de seus 
alunos, sendo essa a finalidade da pesquisa.  
 Como sugestões e desdobramentos futuros, recomenda-se a reaplicação do 
questionário para futuros alunos matriculados no curso, uma vez que isso possibilitará uma 
maior quantidade de dados e, consequentemente, favorecerá uma nova leitura e/ou 
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análise, permitindo uma comparação entre os resultados encontrados no momento com 
as informações futuras, de modo a aprimorar e personalizar o curso baseado no perfil dos 
seus próprios alunos, sendo essa a principal contribuição do estudo: conhecer os 
estudantes e descrever suas principais dificuldades na realização do curso, como a questão 
da dificuldade de locomoção dos alunos até os encontros presenciais, sendo necessário 
talvez aumentar a quantidade de cidades para os encontros e buscar meios de facilitar o 
pagamento da mensalidade, uma vez que  
 

o sucesso na formação do estudante é a meta primordial de qualquer 
programa de ensino. Nesse sentido, a organização e gestão dos cursos a 

distância necessitam de informação qualificada quanto ao 
desenvolvimento acadêmico, motivos de sucesso e de insucesso dos 

alunos (MARTINS et al, 2013, p. 2). 

 
 Dessa forma, é possível atestar a importância do estudo para buscar sempre o 
sucesso dos alunos, planejando e conhecendo ao máximo seus discentes.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Ilustre participante: 
 
Eu sou estudante do Curso de especialização em Educação e Tecnologias da UFSCar 

(Universidade Federal de São Carlos) e estou realizando uma pesquisa sob a orientação da 
Professora Doutora Maria Iolanda Monteiro, que servirá de base para a elaboração de meu 
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). A pesquisa que estou realizando possui como título 
preliminar “O Perfil do Aluno EaD: uma análise dos estudantes do curso de especialização 
em Educação e Tecnologias da UFSCar”, e tem como objetivo principal avaliar as principais 
características dos estudantes que fazem essa especialização. 

Sua participação envolve responder a um questionário bastante simples, contendo 
32 questões e com um tempo estimado de 04 minutos. 

Informo que a sua participação nesse estudo é voluntária e, a qualquer momento, 
conforme sua decisão, você pode deixar de participar. Informo também que sua identidade 
será mantida no mais absoluto sigilo na publicação dos resultados desta pesquisa.  

Não existe nenhum benefício ou malefício observado em participar ou não desta 
pesquisa. Porém, sua participação certamente irá ser importante para a realização desta 
pesquisa e para a compreensão do fenômeno estudado. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 
no e-mail: manu.b.suzuki@gmail.com. 

 
Atenciosamente, 

Manuella Barbosa Suzuki. 
 
 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter ficado com uma cópia deste 

termo de consentimento. 
 
 

___________________                                           _______________________ 
Nome do Participante                                             Assinatura do participante  

 
 

__________________________,_____ de _____ de _______. 
                                     Local                                      Data 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS 
 

O Perfil do Aluno EaD (Ensino a Distância): uma análise dos estudantes do curso de 
especialização em Educação e Tecnologias da UFSCar 

 
Esse formulário servirá de base para o TCC do curso de Especialização em Educação e 
Tecnologias, que conhecerá o perfil geral dos alunos da especialização mencionada. 
 
Consinto em participar desse estudo de maneira voluntária, e fui informado(a) de que 
minha identidade e todas as informações fornecidas serão mantidas no mais absoluto sigilo 
antes, durante e após a publicação dos resultados desta pesquisa. 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Qual a sua idade? 
____________________ 
 
Com qual gênero você se identifica? 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
(  ) Prefiro não dizer 
 
Em qual região mora atualmente? 
(  ) Norte 
(  ) Nordeste 
(  ) Centro-Oeste 
(  ) Sul 
(  ) Sudeste 
 
Em qual estado mora atualmente? 
(  ) AC 
(  ) AL 
(  ) AP 
(  ) AM 
(  ) BA 
(  ) CE 
(  ) DF 
(  ) ES 
(  ) GO 
(  ) MA 
(  ) MT 
(  ) MS 
(  ) MG 
(  ) PA 
(  ) PB 
(  ) PR 
(  ) PE 
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(  ) PI 
(  ) RJ 
(  ) RN 
(  ) RS 
(  ) RO 
(  ) RR 
(  ) SC 
(  ) SP 
(  ) SE 
(  ) TO 
 
Em qual cidade reside atualmente? 
____________________ 
 
Já trabalhou registrado? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, qual era o cargo? 
____________________ 
 
Trabalha atualmente? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, qual o seu cargo? 
____________________ 
 
Qual a sua renda? 
(  ) Até R$ 1000,00 
(  ) R $1001,00 a R$ 2000,00 
(  ) R$ 2001,00 a R$ 4000,00 
(  ) R$ 4001,00 a R$ 6000,00 
(  ) R$ 6001,00 a R$ 8000,00 
(  ) R$ 8001,00 a R$ 10000,00 
(  ) Mais de 10001,00 
 
Possui internet na sua casa? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Onde costuma acessar a internet? 
[  ] Casa 
[  ] Serviço 
[  ] Biblioteca Municipal 
[  ] Outro(s). Qual(is)? __________ 
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Com qual dispositivo acessa a internet? 
[  ] Smartphone 
[  ] Computador pessoal 
[  ] Computador do serviço 
[  ] Tablet 
[  ] Outro(s). Qual(is)? __________ 
 
Já havia feito outro curso na modalidade EaD? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, qual(is)? 
[  ] Graduação 
[  ] Especialização 
[  ] MBA 
[  ] Outro(s). Qual(is)? __________ 
 
Como ficou sabendo do curso em Educação e Tecnologias? 
[  ] Redes Sociais 
[  ] E-mail Institucional 
[  ] Convite Pessoal 
[  ] Outro(s). Qual(is)? __________ 
 
Quando se matriculou no curso? 
(  ) Agosto/2016 
(  ) Setembro/2016 
(  ) Novembro/2016 
(  ) Março/2017 
(  ) Novembro/2017 
(  ) Março/2018 
(  ) Maio/2018 
(  ) Outro. Qual? __________ 
 
Qual a modalidade? 
[  ] Extensão 
[  ] Aperfeiçoamento 
[  ] Especialização 
 
Qual a habilitação escolhida (caso esteja fazendo mais de uma, assinale todas)? 
[  ] Gestão da Educação a Distância 
[  ] Docência na Educação a Distância 
[  ] Recursos de Mídias na Educação 
[  ] Produção e Uso de Tecnologias para Educação 
[  ] Design Instrucional (Projeto e Desenho Pedagógico) 
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Já participou de algum encontro presencial? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, quantos? 
(  ) 1 
(  ) 2 
(  ) 3 
(  ) 4 
(  ) 5 
(  ) 6 
(  ) 7 
(  ) 8 
(  ) 9 
(  ) 10 
(  ) 11 ou mais 
 
Se sim, onde? 
(  ) São Carlos 
(  ) São Paulo 
(  ) Brasília 
(  ) Rio de Janeiro 
(  ) Belo Horizonte 
 
Quando geralmente realiza as atividades do curso? 
[  ] Segunda-feira 
[  ] Terça-feira 
[  ] Quarta-feira 
[  ] Quinta-feira 
[  ] Sexta-feira 
[  ] Sábado 
[  ] Domingo 
 
Quantas horas diárias costuma dedicar para estudar e/ou realizar as atividades do curso? 
(  ) Até 01 horas 
(  ) De 01h01min a 02 horas 
(  ) De 02h01min a 03 horas 
(  ) De 03h01min a 04 horas 
(  ) De 04h01min a 05 horas 
(  ) Mais de 05h01min 
 
Qual atividade prefere realizar, de uma maneira geral? 
(  ) Chat 
(  ) Diário 
(  ) Escolha 
(  ) Etherpad 
(  ) Ferramenta Externa 
(  ) Fórum 
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(  ) Glossário 
(  ) Laboratório de Avaliação 
(  ) Lição 
(  ) Pesquisa 
(  ) Pesquisa de Avaliação 
(  ) Questionário 
(  ) SCORM/AICC 
(  ) Tarefa 
(  ) Wiki 
(  ) Outra. Qual? __________ 
 
De uma maneira geral, qual material prefere? 
(  ) E-book 
(  ) Videoaula 
(  ) Textos Complementares 
 
Sentiu alguma dificuldade durante os componentes curriculares? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, qual(is)? 
[  ] Falta de comunicação com o professor e/ou tutor 
[  ] Incompreensão da atividade 
[  ] Conteúdo da disciplina de difícil compreensão 
[  ] Falta de tempo para concluir as atividades (carga horária extensa) 
[  ] Dificuldade em concluir as atividades (teoria divergiu da atividade prática) 
[  ] Falta de integração entre a disciplina e a proposta do curso 
[  ] Falta de integração de uma disciplina com a outra 
[  ] Falta de integração do objetivo da disciplina com o conteúdo apresentado 
[  ] Impossibilidade de aplicar o conteúdo da disciplina na formação profissional 
[  ] Nível de atividade (difícil) 
[  ] Atividade confusa 
[  ] Atividade desinteressante 
[  ] Atividade cansativa 
[  ] Nível do E-book (difícil) 
[  ] E-book confuso 
[  ] E-book cansativo 
 
Sentiu alguma dificuldade com relação ao curso? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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Se sim, qual(is)? 
[  ] Falta de comunicação com a secretaria e/ou coordenação 
[  ] Dificuldade em compor a trilha pedagógica 
[  ] Incompreensão da proposta pedagógica 
[  ] Dificuldade em cumprir a quantidade de componentes mínimos (quantidade extensa) 
[  ] Dificuldade em participar dos encontros presenciais (longa distância) 
[  ] Dificuldade em realizar o pagamento das parcelas 
[  ] Outro. Qual(is)? __________ 
 
Se quiser, utilize esse espaço para quaisquer comentários: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 


