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RESUMO
O avanço das tecnologias afeta e redefine a vida em sociedade. Particularmente na
educação sua utilização gera mudanças na interação entre alunos e professores, bem como
com os conteúdos. O objetivo deste estudo foi investigar a percepção dos acadêmicos dos
cursos de Educação Física e Odontologia da Unoesc, campus de Joaçaba, sobre os
componentes curriculares ofertados em EaD. Trata-se uma pesquisa quantitativa e
descritiva. Para a coleta dos dados foi aplicado um questionário mediante uma
amostragem não probabilística, por conveniência, em que foram investigados 67
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acadêmicos por meio de um questionário on-line. A análise dos dados foi realizada
utilizando-se o Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS), na comparação
das variáveis quantitativas, para observar a distribuição de normalidade da amostra, foi
utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, que encontrou distribuição não paramétrica
dos dados. Como inferência foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. Os principais
resultados obtidos revelam que os acadêmicos esperam retorno mais rápido do professor
e tutor; acreditam que os professores são capacitados e dominam os componentes
curriculares; os acadêmicos de Odontologia apontam possuir maior dificuldade para se
expressar por escrito (único aspecto em que se observou diferença estatisticamente
significativa entre os cursos); os acadêmicos não encontram maiores dificuldades
relacionadas à utilização dos recursos tecnológicos e a navegação no ambiente virtual.
Entende-se que os professores e tutores devem ser capazes de estimular e orientar o aluno
no sentido de habilitá-lo a selecionar, avaliar, comparar e contextualizar os
conhecimentos possíveis.
Palavras-chave: acadêmicos, percepção, educação a distância.
ABSTRACT
The advance of technologies affects and redefines life in society. Particularly in education
their use generates changes in the interaction between students and teachers, as well as
with the contents. The objective of this study was to investigate the perception of Physical
Education and Dentistry academic students at Unoesc Joaçaba about the subjects offered
in e-learning. It is a quantitative and descriptive research. In order to collect the data, a
questionnaire was applied by means of a non-probabilistic sampling, for convenience, in
which 67 students were investigated through an online questionnaire. Data analysis was
performed using the Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS) in the
comparison of the quantitative variables, to observe the normality distribution of the
sample, the Kolmogorov-Smirnov test was used, which found non-parametric distribution
of the data. The Mann-Whitney U test was used as inference. The main results reveal that
the students expect a faster return from the professor and tutor; they believe that
professors are trained and master the subjects; Dentistry students point out that they have
greater difficulty in expressing themselves in writing (the only aspect in which there was
a statistically significant difference between the courses); the academic students do not
encounter greater difficulties related to the use of technological resources and to handle
the virtual environment. It is understood that professors and tutors should be able to
stimulate and guide the students in order to enable them to select, evaluate, compare, and
contextualize the feasible knowledge.
Keywords: academic students, perception, e-learning.

1 INTRODUÇÃO
A sociedade mundial passa por um constante processo de mudanças, com
inúmeros avanços tecnológicos que fazem com que paradigmas sejam modificados
frequentemente. Essas mudanças têm afetado todas as áreas do conhecimento, entre elas
a educação (PÁDUA JÚNIOR et al., 2014), na qual os paradigmas contemporâneos
contemplam novos modos de ensinar e de aprender. Diante disso, a inserção e a utilização
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de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos ambientes educacionais têm se
tornado cada vez mais comum. Escolas, universidades, faculdades, institutos, centros de
formação, entre outros, utilizam as TICs com o propósito de democratizar, estimular,
diversificar, potencializar e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Maia e Mattar (2007, p. 6), a Educação a Distância (EaD) é “uma
modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada por
instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação.” Embora exista a
separação física de professores e alunos, ela pode ser compensada por outros aspectos,
como o melhor aproveitamento de tempo, redução de custos para o aluno e a instituição
de ensino, facilidade de acesso, diversidade de cursos, reconhecimento do diploma, entre
outros.
A EaD apresenta vantagens em relação a outros tipos de ensino, pois o aluno pode
escolher não somente a hora de estudar, mas também a de iniciar seus estudos. Como se
sabe, cada aluno tem um ritmo de estudo próprio e a EaD permite que o aluno imponha
seu ritmo individual e essa é uma grande vantagem. Possui, também, algumas
desvantagens, dentre elas, o aluno sentir-se isolado por realizar seus estudos sozinho, o
que exige grande motivação para continuar o curso desejado, visto que, do contrário,
possivelmente ele desistirá desse curso. Esse é um dos maiores motivos da evasão no
decorrer dos cursos realizados no formato EaD.
Dessa forma, a organização do curso, sua estrutura, a concepção de Educação
assumida e a gestão, são aspectos que podem influenciar na aprendizagem do aluno. Se
essas necessidades não são atendidas e se ele não encontra as condições necessárias para
desenvolver autonomia, dificilmente conseguirá assumir as rédeas de seu aprendizado.
Por isso, esse aspecto deve ser prezado pelos gestores da EaD.
Porém, a EaD ainda encontra grandes desafios, especialmente no que se refere à
sua concretização como forma de ensino-aprendizagem válida e credível. Assim, para a
EaD obter êxito é importante não apenas que a instituição forneça subsídios para o ensino,
mas também que os agentes revejam seus papéis e funções nesse novo contexto, no qual
os recursos tecnológicos devem ser utilizados como forma de validar o conhecimento e o
professor, ao invés de impor um conhecimento, passe a acompanhar a aprendizagem,
mediando e estimulando a construção do conhecimento do aluno, que por sua vez se torna
agente ativo e não mais apenas um mero receptor de informações e conteúdo.
Investir na formação de professores e na elaboração do material digital de
qualidade é fundamental para o sucesso da EaD. Para Piva Junior et al. (2011), as maiores

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.1, p.9150-9161 Jan. 2021

Brazilian Journal of Development 9153
ISSN: 2525-8761

dificuldades apontadas pelos professores se referem ao tempo consumido para a
elaboração das aulas, falta de habilidades para lidar com os meios tecnológicos e a
condução dos alunos para as atividades e tarefas.
Segundo Affonso e Quinelato (2014, p. 77), “a autonomia dos estudantes, no que
se refere a sua capacidade de autogerenciamento dos estudos e ao uso de estratégias de
aprendizagem adequadas ao contexto formativo, desempenha papel fundamental para o
sucesso da aprendizagem na EaD.” Por esse motivo, tem-se a necessidade de investigar
aspectos relacionados a essa forma de ensino sob a percepção dos acadêmicos, a fim de
verificar seu nível de consciência a respeito dos componentes curriculares ofertados em
EaD. Espera-se, a partir dos resultados obtidos, contribuir com a melhoria das formas de
abordagem de ensino-aprendizagem dos componentes ofertados em EaD nos cursos de
Educação Física e Odontologia da Unoesc, campus de Joaçaba.
No Brasil, os cursos de graduação na modalidade presencial podem ofertar até
20% da sua carga horária total, em componentes na modalidade EaD. A oferta de
disciplinas a distância nos cursos presenciais está regulamentada pela Portaria n. 1.428,
do Ministério da Educação. A Portaria estabelece que as instituições de ensino superior
poderão introduzir na organização curricular de seus cursos a oferta de disciplinas que
utilizem métodos não presenciais (BRASIL, 2018).
A oferta de componentes curriculares em EaD é uma alternativa de ensino
moderna, que proporciona a redução de custos e pode favorecer a aprendizagem e a
qualificação em diferentes áreas incorporando as TICs. Nesse contexto, para consolidar
uma EaD de qualidade e capaz de contribuir com a formação efetiva dos futuros
profissionais, entende-se como fundamental conhecer as impressões dos acadêmicos de
dois cursos da Unoesc, campus de Joaçaba, que possuem em sua matriz curricular até
20% dos componentes curriculares ofertados em EaD.
Na Unoesc, nos cursos de graduação presencial, gradativamente está sendo
ampliada a oferta de componentes curriculares em formato EaD como forma de
proporcionar aos acadêmicos uma aprendizagem mais flexível. Assim, torna-se
necessário conhecer alguns aspectos relacionados a essa forma de ensino sob a percepção
dos acadêmicos. Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo investigar a
percepção dos acadêmicos dos cursos de Educação Física e Odontologia da Unoesc,
campus de Joaçaba, sobre os componentes curriculares ofertados em EaD.
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2 MÉTODO
Esta pesquisa se caracteriza como quantitativa quanto à abordagem e descritiva
quanto aos objetivos. Para a realização do estudo foram considerados como população os
203 acadêmicos matriculados no segundo semestre de 2019 nos Cursos de Educação
Física (n=158) e de Odontologia (n=45) da Unoesc, campus de Joaçaba. Esses
acadêmicos possuem na matriz curricular dos seus cursos até 20% dos componentes
curriculares ofertados em EaD, sendo que no curso de Educação Física em todas as fases
há pelo menos um componente ofertado nesse formato e no curso de Odontologia, pelo
fato de essa modalidade de ensino estar sendo implementada de forma gradativa e
sequencial, até o momento da pesquisa apenas as duas primeiras fases tiveram experiência
com a EaD. O curso de Educação Física possui duração de quatro anos e o de Odontologia
cinco anos.
Como critérios de inclusão, foram considerados todos os acadêmicos que
responderam à pesquisa encaminhada via correio eletrônico e a devolveram em um prazo
de 30 dias.
Foram enviadas até três correspondências eletrônicas com intervalo de cerca de
dez dias para os investigados, para, somente nesse momento, considerar como perda da
pesquisa aquele que não retornasse o questionário respondido. A coleta de dados foi
realizada via Google Docs, utilizando-se de um questionário on-line que foi enviado para
o endereço eletrônico dos acadêmicos nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
O questionário utilizado para a coleta de dados foi desenvolvido pelas
pesquisadoras, adaptado do estudo de Montiel et al. (2014), que validou uma escala de
percepção discente do ensino a distância. O instrumento utilizado é um questionário
composto por 11 afirmações que buscam identificar a relação dos acadêmicos com o
professor virtual e tutor, bem como as principais dificuldades encontradas nos
componentes curriculares ofertados em EaD. No questionário, o participante possui
quatro opções de resposta, que variam de um a quatro, sendo 1 = não concordo, 2 =
concordo pouco, 3 = concordo, e 4 = concordo totalmente.
Mediante a autorização da coordenação dos cursos e professores dos dois cursos
para realizar o estudo, foi solicitada a participação dos acadêmicos na pesquisa, que foram
orientados sobre os objetivos da pesquisa, forma de responder o instrumento e que a
participação não seria obrigatória.
Os dados foram tabulados em planilha Excel 2013 e analisados no Statistical
Package for the Social Science (IBM SPSS), versão 25.0, sendo estabelecido intervalo de
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confiança de 95% e nível de significância p<0,05. Na comparação das variáveis
quantitativas, para observar a distribuição de normalidade da amostra de acordo com o
curso, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, que encontrou distribuição não
paramétrica dos dados. Como inferência foi utilizado o teste U de Mann-Whitney.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Responderam ao questionário 67 acadêmicos, 47 do Curso de Educação Física e
20 do Curso de Odontologia, participaram do estudo, respectivamente, 32 acadêmicos do
primeiro ano, 15 do segundo, 8 do terceiro e 12 do quarto ano. Dentre os participantes,
36 são do sexo feminino e 31 do masculino.
Pelas médias das respostas da amostra não probabilística, de conveniência de
acadêmicos investigada, que podem ser observadas na Tabela 1, observa-se que eles
esperam que o retorno do professor virtual e dos tutores seja o mais rápido e eficiente no
esclarecimento das suas dúvidas. Os acadêmicos acreditam que os professores são
capacitados e dominam os componentes curriculares. Sobre a dificuldade de se
expressarem por escrito, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas
entre os grupos, pois os acadêmicos de Odontologia apontam possuir maior dificuldade
nesse aspecto.
Em relação ao tutor presencial, os acadêmicos acreditam na sua importância para
as relações interpessoais, e esclarecimentos de diferentes tipos de dúvidas, dando
preferência a esse tipo de contato, bem como que os tutores também dominam os
conteúdos.
Entende-se que os acadêmicos não encontram maiores dificuldades relacionadas
à utilização dos recursos tecnológicos e a navegação no ambiente virtual. Apontam
também que possuem poucas dificuldades na aprendizagem dos conteúdos e para se
organizar para os estudos ofertados na EaD.
Tabela 1: Comparação das médias das respostas dos acadêmicos por curso (Joaçaba, 2020)
Educação Física
Odontologia
Média
Média
p
n
n
Desvio Padrão
Desvio Padrão
1 - O retorno do professor virtual é rápido
e eficiente no sentido de esclarecer 47 2,36 + 0,64
20 2,7 + 0,801
0,057
efetivamente as dúvidas.
2 - O retorno dos tutores é rápido e
eficiente no sentido de esclarecer 47 2,55 + 0,619
20 2,7 + 0,657
0,335
efetivamente as dúvidas.
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3 - Os professores dominam o conteúdo e
são preparados para as disciplinas que
lecionam.
4 - Considero difícil expressar por escrito
minhas dúvidas nos fóruns destinados a
isso.
5 - A maioria das minhas dúvidas é sanada
pelo tutor presencial, ainda que o tutor
virtual esteja disponível on-line.
6 - Acredito que o tutor presencial na EaD
é importante para a mediação e interação
entre os acadêmicos, sobretudo, nas
relações interpessoais, bem como para
esclarecimentos de dúvidas de atividades
práticas, tais como estágio e TCC.
7 - Acredito que o tutor presencial na EaD
é importante para esclarecimentos de
dúvidas de utilização de recursos
tecnológicos pertinentes ao ambiente
virtual de aprendizagem.
8 - Os tutores dominam o conteúdo das
aulas.
9 - Minha maior dificuldade para o
aprendizado na EaD está no uso de
recursos tecnológicos em geral e em operar
com atividades no ambiente virtual.
10 - Minha maior dificuldade para o
aprendizado na EaD está na aprendizagem
dos conteúdos.

47

3,02 + 0,766

20

3 + 0,649

0,945

47

2,11 + 0,866

20

2,7 + 0,979

0,029*

47

2,77 + 0,729

20

2,4 + 1,046

0,162

47

3,28 + 0,826

20

3 + 0,795

0,140

47

3,15 + 0,691

20

2,85 + 0,745

0,116

47

2,94 + 0,639

20

2,95 + 0,686

0,817

47

1,94 + 0,919

20

2 + 0,973

0,806

47

2,34 + 0,939

20

2,55 + 0,826

0,333

Fonte: os autores.

Na EaD o aluno precisa estar ciente de que ele é o construtor do seu conhecimento,
necessitando de autodisciplina, autodeterminação e autonomia e o papel do professor no
processo de ensino não é apenas de mediador, mas também de criador de possibilidades
de aprendizagens (AMARILLA FILHO, 2011). Assim, por vezes, a distância física pode
ser diminuída pelas tecnologias se o professor conseguir desempenhar seu papel como
mediador do processo de construção do conhecimento do aluno e der conta das demais
tarefas inerentes ao ensino, como a correção e a devolutiva de tarefas e trabalhos e dispor
de alguns momentos frequentes para responder aos questionamentos dos alunos.
A demora em responder a dúvidas e a falta de retorno por parte dos tutores parece
ser um dos maiores problemas apontados pelos alunos dos cursos a distância (COSTA;
TAVARES, 2016; TENÓRIO et al., 2014). Por vezes, o atendimento dos tutores pode ser
comprometido por estarem envolvidos com muitas turmas e algumas delas serem
numerosas; isso pode fazer com que a distância entre alunos e (professores) tutores seja
aumentada. Outro aspecto que precisa ser considerado é que pela falta de organização dos
alunos, principalmente das primeiras fases que ainda não estão habituados com essa
modalidade de ensino, acabam deixando o estudo para o momento da realização das
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provas e da entrega das tarefas, o que, por vezes, compromete o retorno do tutor em tempo
hábil.
Foram aplicados por Paiva et al. (2014) 107 questionários a alunos de graduação
em administração para investigar as competências docentes ideais e reais em EaD. As
médias atribuídas aos professores nos componentes das competências profissionais
relacionadas ao seu desempenho em EAD foram definidas como satisfatórias na maioria
dos casos, considerando-se tanto o comportamento ideal (esperado) quanto o real
(efetivamente apresentado).
Ao investigar a percepção de qualidade de uma instituição de ensino superior de
35 egressos de um curso de administração em EaD, Cristello (2018) propôs que eles
atribuíssem notas aos vários aspectos que interferem na percepção de qualidade do curso,
e que fossem dadas notas de 0 a 4 quando os quesitos fossem avaliados de forma negativa,
e os valores de 6 a 10 quando fossem avaliados de forma positiva. A nota 5 foi proposta
quando o quesito se encontrava em situação média, nem demasiadamente ruim, nem bom.
A qualificação dos professores e tutores, bem como seu conhecimento sobre o assunto
alcançou a média de 6,69 pontos.
Entende-se que independentemente da modalidade de ensino em questão, algumas
competências são inerentes ao professor, como a capacidade de comunicar-se de
diferentes formas e lidar com as tecnologias, ser criativo, possuir empatia, dominar
conhecimentos relacionados às disciplinas que leciona, ser capaz de identificar conteúdos
de boa qualidade para direcionar o aluno.
Foi desenvolvido por Tenório et al. (2014) um estudo de caso, com dez
acadêmicos de graduações diversas (pedagogia, serviço social, administração e ciências
contábeis) de uma universidade particular do estado do Rio de Janeiro, que responderam
a um questionário sobre os efeitos de competências tutoriais pedagógicas e socioafetivas
na aprendizagem a distância. Segundo os alunos, as principais ações exercidas pelos
tutores devem ser ajudar com dificuldades de aprendizagem e realizar a mediação
pedagógica. As ações de um tutor que mais contribuem para a aprendizagem são ajudar
com dificuldades de aprendizagem e estimular a busca do conhecimento por conta
própria. Para todos os alunos, a atuação do tutor ajuda a superar dificuldades e induz a
participação ativa na aprendizagem.
Para identificar e analisar os aspectos motivadores e as dificuldades do ensino a
distância, Ramos, Oliveira e Muylder (2014) aplicaram um questionário a 50 alunos do
curso de administração de uma Instituição de Ensino Superior de Belo Horizonte. Foi

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.1, p.9150-9161 Jan. 2021

Brazilian Journal of Development 9158
ISSN: 2525-8761

verificado que 38% dos alunos consideram difícil a comunicação entre os envolvidos e
28% consideram como principal desvantagem o isolamento. Mesmo em cursos
presenciais, é muito difícil uma turma apresentar um nível de interação e participação
total, isto pode ser justificado por características pessoais relacionadas à afetividade e
empatia dos alunos e por dificuldades relacionadas às tecnologias, cabendo mais uma
tarefa aos professores e tutores, buscar estratégias para minimizar esse problema de
interação entre os participantes.
De acordo com Nascimento et al. (2015), que investigaram o grau de satisfação
com o curso e a percepção sobre o sucesso da aprendizagem de professores tutores
enquanto alunos em formação, as principais dificuldades apontadas referem-se à
participação escrita nos fóruns de discussão, a utilização de ferramentas desconhecidas, a
gestão do tempo e a falta de contribuição dos colegas nos trabalhos em grupo.
Foi realizada por Serafim e Martins (2018) uma pesquisa exploratória
investigando a percepção de 27 cursistas quanto ao domínio de tecnologias digitais de
informação e comunicação e desempenho escolar em licenciaturas a distância. Os
cursistas foram questionados sobre o domínio da utilização de tecnologias digitais de
informação e comunicação direcionadas para o estudo a distância, e apenas 7,4% deles
relataram ter dificuldade com a utilização das tecnologias e com o uso das ferramentas
do ambiente virtual de aprendizagem no início do curso, mas no decorrer das primeiras
disciplinas essas dificuldades foram sanadas.
No estudo de Ramos, Oliveira e Muylder (2014), a respeito da dificuldade dos
alunos em utilizar as diversas tecnologias, 20% responderam não, parcialmente e 44%
responderam não, plenamente. Quando questionados se eles consideram a disciplina com
os estudos uma dificuldade, 12% responderam sim, plenamente e 40% responderam sim,
parcialmente.
Para Tenório et al. (2014), que avaliaram as competências tutoriais pedagógicas e
socioafetivas de tutores da educação a distância na percepção de alunos, a aprendizagem
depende essencialmente do esforço individual e os principais meios que contribuem no
processo de aprendizagem são a leitura do material didático e a realização de tarefas a
cada etapa do curso. Por outro lado, Araújo e Barbosa (2019) citam a falta de interação
entre tutor e aluno no ambiente virtual de aprendizagem como um dos fatores que mais
interfere no processo de aprendizagem. A ausência de tutores especializados em
determinadas áreas também é um dos fatores que influencia de maneira negativa o
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processo de ensino-aprendizagem. Para Farias (2018), no entanto, a formação superior
específica para determinada área não constitui garantia de qualidade de ensino.
Além da formação específica e conhecimento técnico, o professor da EaD
necessita de formação complementar para a docência nessa modalidade. Acredita-se que
sejam necessárias, além da capacidade do emprego das tecnologias que podem ser
utilizadas por alunos e professores, características que contemplem a flexibilidade,
coerência, a capacidade para resolver conflitos e ser capaz para inovar.

4 CONCLUSÃO
O objetivo deste estudo foi identificar a percepção de acadêmicos de educação
física e odontologia sobre componentes curriculares ofertados em EAD e analisar as
principais dificuldades a partir da aplicação de questionários, análise e apresentação das
respostas.
Percebe-se que os alunos manifestam poucas dificuldades na utilização dos
recursos tecnológicos e na navegação no ambiente virtual de aprendizagem, como
também não encontraram dificuldades para organização dos estudos em EAD, pois
relatam que não podem deixar acumular as atividades ou não darão conta de entregar os
trabalhos no prazo.
Os alunos salientam a importância da presença de tutores capacitados que
proporcionam um melhor desempenho na aprendizagem e criam a possibilidade de
ocorrer relacionamentos interpessoais, mas relatam a necessidade de que o retorno deles
deve ser rápido, pois a demora acaba por desestimular os alunos na resolução de suas
dúvidas e contribui negativamente no aprendizado.
Apesar de os alunos do curso de Odontologia manifestarem maiores dificuldades
em se expressar por escrito, entende-se que, no cenário atual, apesar da grande
importância da leitura e escrita, seu ensino ainda se encontra defasado, não sendo esta
uma característica exclusiva desse curso, pois as dificuldades que a maioria dos alunos
enfrenta quando vão produzir um texto são inúmeras.
Os temas voltados aos componentes curriculares ofertados em EAD nos cursos
presenciais são muitos, sugere-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas, pois este
estudo foi realizado em apenas uma instituição de ensino e com dois cursos. Sugere-se
ainda buscar identificar as dificuldades dos acadêmicos de acordo com a fase em que se
encontram, para, quem sabe, solucionar as dificuldades no início da graduação, não
comprometendo sua continuidade, bem como investigar os egressos desses cursos.
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Considera-se importante o uso das informações deste estudo para que sirva como fonte
inicial de investigação a outros pesquisadores.
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