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Resumo 

 

Atualmente, com o advento do avanço das tecnologias de informação, a modalidade 
de ensino a distância pode ser vista como uma tendência do mercado educacional 
brasileiro. Mediante a este contexto, o presente estudo possui como objetivo central 
analisar a percepção de alunos de uma IES privada localizada na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte/MG acerca da atratividade e da qualidade dos 
serviços educacionais oferecidos em disciplinas EaD. Para tal, metodologicamente, 
desenvolveu-se um estudo de bases descritivas, de abordagem quantitativa, 
baseada em um estudo de caso de uma Instituição de Ensino Superior privada. 
Dentre os resultados alcançados, em primeira instância, importa mencionar que a 
maioria das variáveis apresentaram valores baixos no cálculo da média. Tais 
achados evidenciam alguns pontos importantes para a instituição, dado que, de 
maneira geral, os serviços prestados pela mesma na plataforma EaD foram 
avaliados e evidenciou-se um nível de discordância das variáveis analisadas. Nesse 
sentido, destaca-se ainda que a percepção de benefícios provenientes de 
plataformas de EaD torna-se um fator de atenção para a IES em questão. Tais 
resultados permitem que seja questionada a forma em que metodologia de ensino é 
aplicada no contexto da instituição em questão, ou pelo menos a percepção dos 
alunos em relação ao que a IES oferece. Entre as contribuições deste estudo 
ressalta-se que, organizacionalmente esta pesquisa fornece à instituição objeto de 
estudo um relatório coerente acerca das questões relacionadas a educação a 
distância, bem como seus pontos críticos e principais falhas do processo. Sendo 
assim este estudo pode contribui para que seja repensada a estrutura de ensino a 
distância da mesma.  
 
Palavras-chave: Ensino a Distância; Qualidade de Serviços; Instituição de Ensino 
Superior; Metodologia de Ensino. 
 
 

 

  



 
 

Abstract 

 

Nowadays, with the advance of Information Technology, the model of Distance 
Learning can be seen as a tendency of Brazilian education.  In this context the 
current study has, as its central objective, to analyze the perception of students in a 
private institution of higher learning in the Metropolitan Region of Belo Horizonte, 
M.G. regarding the attractiveness and quality of educational services offered through 
a Distance Learning discipline. As such, methodically, a study of the described bases 
was developed concerning a quantitative approach based on a study at a private 
institution of higher learning.  Within the results obtained, in the first instance, it is 
worth mentioning that the majority of variables presented low values when calculating 
an average.  Such findings call attention to some important points for the institution, 
given that generally speaking, the services provided on the same Distance Learning 
platform were evaluated and showed a level of discordance of the analyzed variables 
in this sense and it is also noted that the perception of the benefits from the Distance 
Learning platforms calls attention to the Institution of Higher Education in question.  
These results allow the form of teaching methodology that is applied in the context of 
the institution in question, to be questioned or at least the perception the students 
have in relation to what the Institution of Higher Learning has to offer.  It should be 
noted that within the contributions of this study, organizationally, this research 
provides a coherent report on the questions related to Distance Learning to the 
institution as well as its critical points and main process failures.  Thus, this study can 
contribute to a re-thinking of the structure of distance learning.  

 

Keywords:  Distance Learning; Inverted class model; Quality of services; Institution 

of Higher Learning; Teaching Methodology. 
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1 Introdução 

 

Nas últimas duas décadas, o advento da tecnologia trouxe consigo uma série de 

mudanças em todas as esferas da sociedade. A mudança tecnológica vem se 

tornando, por conseguinte, uma temática cada vez mais discutido nos âmbitos 

acadêmico, social e organizacional (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2000).  

  

Corroborando este posicionamento, Gomes (2003) salienta que a questão 

tecnológica é uma temática frequente no domínio educacional, especialmente, 

quando se discute a Educação a distância (EaD). Nesse contexto, “um dos desafios 

da educação no início do século 21 é a integração das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC) de uma forma que resulte num valor acrescentado para o 

processo de aprendizagem” (Vermeersch, 2002, p.7). 

 

Importa salientar que a EaD não é uma novidade no Brasil. Essa modalidade de 

ensino há décadas já pode ser identificada por meio da televisão, como por 

exemplo, o Telecurso 2º Grau, os cursos por correspondência, como os do Instituto 

Universal Brasileiro (Veiga, Moura, Gonçalves, & Barbosa, 1998). Em complemento, 

Farias, Pereira, Albuquerque e Martins, (2014) sublinham que, no tocante à EaD, a 

principal novidade está relacionada com a possibilidade de utilização de tecnologias 

interativas, ou seja, tecnologias que permitam ao aluno comunicar-se com o 

professor/instrutor em tempo real.  

 

A educação a distância é um conceito em constante processo de evolução, assim 

como a tecnologia, a pedagogia e as necessidades e desejos dos alunos. Nesse 

contexto, a EaD deixa de ser um método de transmissão para se tornar um método 

de aprendizagem, tendo como ponto de partida o reposicionamento do aluno como 

protagonista do processo ensino/aprendizagem (Reis & Silva, 2011).  

 

Kenski (2007) destaca que após a expansão das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), diversas mudanças ocorreram nas formas de ensinar e de 

aprender.  Assim, surgem novos modelos como alternativas à educação tradicional: 

a educação a distância, a metodologia da sala de aula invertida, entre outros. 
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Ives e Javenpaa (1996) sublinham que a sobrevivência das universidades, enquanto 

instituições de ensino, a partir da década de 1990 passou a requerer o 

desenvolvimento de novas competências na utilização das TICs relacionadas à EaD. 

Ainda segundo os autores, as Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem 

maior possibilidade de permanecerem de maneira competitiva no mercado serão 

aquelas que desenvolverem uma estrutura sólida de reputação e imagem, ou seja, 

aquelas que consolidarem uma marca confiável frente aos seus clientes, 

destacando-se não só em função da quantidade de cursos ofertados, mas, 

principalmente, em função da qualidade de serviços prestados (Ives & Javenpaa, 

1996). 

 

Importa dizer que o conceito de qualidade é fundamental para que os clientes 

percebam as intenções das organizações. Tal tema já foi tratado por vários 

especialistas da área; contudo, neste estudo, propõe-se utilizar a definição de um 

dos conhecidos gurus da qualidade, a saber: a qualidade é uma revolução da 

própria filosofia administrativa, exigindo uma mudança de mentalidade de todos os 

integrantes da organização, principalmente da alta cúpula (Ishikawa, 1985). 

 

Neste sentido, a atratividade é um fator importante para o sucesso e satisfação dos 

clientes. Segundo o Dicionário Online de Português, a atratividade é uma 

característica ou condição do que é atrativo, do que agrada, encanta ou ainda a 

capacidade de atrair, de chamar a atenção, de encantar. 

 

Diante deste cenário, a IES deve se atentar para a percepção dos alunos a esta 

proposta, ou seja, tornar mensurável o que o aluno recebeu, interpretou e 

compreendeu, tendo como grande desafio atender a todos os alunos ou à maioria 

deles, mesmo com percepções diferentes em uma única plataforma de EaD. Ou 

seja, utiliza-se de uma tecnologia em ambiente virtual para criar e desenvolver 

cursos e/ou disciplinas e melhorar a educação e aprendizagem à distância. 

 

Lima, Azevedo e Catani (2008) salientam que o ambiente universitário brasileiro está 

em meio a um processo de reformulação, seguindo os moldes do movimento que 

surgiu na Europa, no final da década de 1990, o chamado Processo de Bolonha. Tal 

processo centrava-se na tentativa de fazer com que estudantes europeus 
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ganhassem em competitividade por meio de um sistema de educação universitário 

semelhante entre os países, que afere títulos, diplomas, graus e currículos 

acadêmicos contendo programas de formação continuada que fossem reconhecidos 

pelos países membros da Comunidade Europeia (Lima, Azevedo & Catani, 2008). 

 

No Brasil, nesse processo, conforme estabelecido pelas diretrizes curriculares do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), as grades curriculares de cursos superiores 

devem ser flexíveis, sistêmicas e integradas, atentando para atitudes, habilidades e 

conhecimentos de forma ampla, fato que permite a reformulação e atualização da 

estrutura, dos projetos pedagógicos e do funcionamento de cursos em bases 

interdisciplinares (Alves, Tilelli, Lima & Soares, 2016).  

 

Ainda segundo os autores, uma das principais propostas que podem corroborar esse 

processo é a educação a distância, uma ferramenta que colabora para uma notável 

tendência de popularização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) e também para o aumento do nível de escolaridade, atrelado à atualização 

profissional (Alves et al., 2016). Importa sublinhar, portanto, que o EaD tem como 

princípio básico manter o nível de qualidade da educação com propostas e 

procedimentos de abordagens curriculares que permitam a consolidação de um 

processo de desenvolvimento cognitivo, ético, afetivo, profissional e social dos 

discentes (Gouveia & Bizzo, 2002). 

 

Nesse sentido, torna-se importante que as aplicações da EaD nas universidades 

sejam criteriosamente analisadas, inicialmente com o foco em disciplinas ministradas 

na modalidade EaD em cursos presenciais e cursos de extensão de curta duração, 

avaliando o desenvolvimento das competências necessárias para o projeto, bem 

como o nível de difusão de conhecimentos alcançado (Veiga et al., 1998). Nesse 

aspecto, torna-se importante que as IES aprimorem cada vez mais seu composto de 

serviços, a fim de que eles se tornem atrativos aos olhos dos clientes.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Com o passar dos anos, o processo ensino/aprendizagem, uma das estruturas 

sociais básicas desde as sociedades primitivas, passou a extrapolar as fronteiras 
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físicas da sala de aula, alterando, por conseguinte, a relação paternalista e 

tradicional que se estruturava entre aluno e professor (Santos, 2006). Em 

contrapartida, o afastamento gerado por esse processo impôs uma série de 

limitações na construção de valores agregados ao processo educativo presencial no 

que se refere à aplicação das metodologias pedagógicas disponíveis e aplicáveis a 

esse contexto (Santos, 2006). 

 

Sublinha-se, então, que, apesar de a EaD atualmente não ser uma modalidade de 

ensino nova, ainda é possível identificar elevados níveis de insegurança e 

resistência de grande parte dos alunos e professores (Netto, Giraffa & Faria, 2010). 

Os autores ainda salientam que os principais pontos de criticidade desse processo 

relacionam-se a uma ideia socialmente difundida de que tal modalidade educacional 

possui uma baixa qualidade de ensino ou mesmo em função do atributo de oferecer 

cursos "sem validade".  

 

Netto et al. (2010) atribuem esses pontos críticos, entre outros aspectos, a dois 

fatores: inicialmente, ao baixo nível de qualidade dos cursos ofertados por 

instituições sem credenciamento específico para atuar nessa modalidade de ensino 

e, em uma segunda instância, aquelas instituições que optam pela oferta de cursos 

para uma produção massificada de certificados sem que haja o devido compromisso 

com o processo ensino/aprendizagem. 

 

Mediante a este cenário é importante ressaltar que para a condução da presente 

pesquisa tem-se como unidade de observação uma Instituição de Ensino Superior 

privada localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de 

Minas Gerais, que adota a metodologia para disciplinas EaD de sala de aula 

invertida.  

 

No concernente a metodologia de sala de aula invertida destaca-se que, a partir da 

década de 1990 já se tem estudos sobre a mesma (Mazur, 1991). Tal metodologia é 

uma modalidade e-learning, na qual todo o conteúdo a ser ministrado nas aulas é 

disponibilizado aos alunos antes do encontro presencial para que os mesmos 

possam estuda-los (Valente, 2014). O autor ainda ressalta que, na lógica dessa 

metodologia a sala de aula se torna um local para que dúvidas sejam retiradas e 
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atividades práticas, como exercícios e debates, fossem realizadas. Sob essa lógica, 

a inversão se dá ao passo que nela a sala de aula torna-se um ambiente de 

aprendizagem ativa focada, principalmente, em atividades de caráter prático. Em 

termos agregados, o professor foca nas dificuldades dos alunos ao invés de 

apresentar um conteúdo básico da disciplina (Valente, 2014).  

 

Em função do contexto apresentado, o presente estudo optou por centrar suas 

análises na qualidade de serviços educacionais em cursos presenciais em 

disciplinas específicas ofertadas na modalidade EaD. Nesse sentido emerge a 

seguinte questão norteadora: Qual é a percepção dos alunos de uma IES privada 

sobre a atratividade e a qualidade dos serviços educacionais oferecidos por 

meio de uma plataforma de EaD? 

 

1.2 Objetivos 

 

Diante da temática introduzida e a problemática exposta, para o presente estudo 

propõem-se os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a percepção de alunos de uma faculdade privada localizada na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte/MG acerca da atratividade e da qualidade dos 

serviços educacionais oferecidos em disciplinas EaD. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

De maneira específica, neste estudo, pretende-se: 

 

 Analisar a atratividade na utilização da plataforma EaD; 

 Analisar os benefícios para o aluno da utilização da plataforma EaD em 

complemento à aula presencial;  

 Pesquisar a percepção dos alunos acerca da qualidade das disciplinas 

oferecidas pela IES; e 



15 
 

 Identificar e analisar possíveis melhorias a serem introduzidas na 

plataforma EaD. 

 

1.3 Justificativa 

 

O ambiente educacional contemporâneo encontra-se em meio a um processo de 

reconfiguração e adaptação tanto da forma de ensinar quanto de aprender. Nesse 

cenário Petrucelli (2012) e Alves et al. (2016) ressaltam que o EaD pode ser 

compreendido como uma tendência global, dada a sua abrangência e flexibilidade. 

 

Mediante esse cenário, a presente pesquisa se justifica academicamente por 

centrar-se na análise de fatores relacionados à aderência e à percepção de valor 

que alunos de cursos superiores presenciais têm acerca da educação a distância, 

permitindo, por conseguinte, que a temática seja analisada sob a ótica desses 

alunos. Nesse sentido, o estudo aqui desenvolvido traça uma discussão sobre essa 

modalidade de ensino no contexto brasileiro. 

 

Pelo fato de este se caracterizar como um estudo de caso realizado em uma IES 

privada da cidade de Belo Horizonte, organizacionalmente ele se justifica por 

fornecer tanto à instituição objeto de estudo, quanto a outras IES um relatório sobre 

a percepção que alunos de cursos presenciais têm sobre a educação a distância. 

Nesse sentido,  engloba diversos fatores, como, por exemplo, os principais pontos 

de atratividade e percepção de qualidade que estes alunos têm dessa modalidade 

de ensino.  

 

Os resultados alcançados neste estudo possibilitarão ainda que as IES tenham uma 

base importante para o desenvolvimento de futuras pesquisas inerentes a área, fato 

que permitirá avanços tanto acadêmicos quanto das possíveis aplicabilidades 

organizacionais da temática.  

 

A IES também poderá validar ou rever as disciplinas oferecidas nesta modalidade, 

podendo mantê-las, melhorá-las ou ainda substituí-las. A título complementar, citam-

se algumas disciplinas disponibilizadas nesta modalidade: Organização do Trabalho 

Industrial, Homem, Cultura e Sociedade, Macroeconomia, Administração Financeira, 
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Planejamento e Inteligência de Marketing, Modelos de Gestão, Composto 

Mercadológico, Empreendedorismo, Engenharia Econômica e Finanças, Metodologia 

Científica, entre outras.  

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, o primeiro apresenta a 

introdução do estudo abarcando a questão problema, objetivos e justificativa. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico que sustenta a discussão proposta, 

seguido do capítulo de metodologia. No quarto capítulo os dados são apresentados 

e analisados e, por fim, no quinto capítulo traçam-se as considerações finais do 

estudo. 

  



17 
 

2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta a abordagem teórica que dará sustentação para a discussão 

ora proposta. Nesse sentido são abordadas temáticas relativas à sociedade do 

conhecimento, educação a distância – EAD e qualidade na educação.  

 

2.1 Vendo o mundo pelo ponto de vista do conhecimento  

 

Segundo Sveiby (1997), a partir da década de 1980 é possível identificar que grande 

parte das organizações está operando em um sistema paradigmático ultrapassado. 

Nesse contexto, essas empresas passam a operar aquém de seu potencial, se 

posicionando de uma maneira menos competitiva que sua capacidade. 

 

O autor sublinha uma tendência, por parte das organizações, em se posicionarem 

estrategicamente embasadas por uma excessiva orientação de produtos, 

contrapondo ao fato de que, na atualidade, em qualquer setor econômico, as 

empresas mais bem estabelecidas possuem uma orientação voltada ao mercado 

(Sveiby, 1997). 

 

Nesse sentido, o autor propõe um novo paradigma, no qual o mundo é visto pelo 

ponto de vista do conhecimento. A Tabela 1 apresenta o que, segundo o autor, está 

ocorrendo no ambiente organizacional. A coluna da direita apresenta de forma 

sintética os princípios que regem a organização projetada como um arquétipo do 

futuro: a organização do conhecimento. 

 

Tabela 1  
A era da organização do conhecimento 

Item Paradigma industrial Paradigma do conhecimento 
Pessoas  Geradores de custo ou recursos  Geradores de receita  
Base de poder dos 
gerentes  

Nível relativo na hierarquia 
organizacional  

Nível relativo de conhecimento  

Luta de poder  Trabalhadores físicos versus 
capitalistas  

Trabalhadores do conhecimento 
versus gerentes  

Principal tarefa da 
gerência  

Supervisão de subordinados  Apoio aos colegas  

Informação  Instrumento de controle  Ferramenta para o recurso da 
comunicação  

(continua) 
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(conclusão) 
Produção  Trabalhadores físicos processando 

recursos físicos para criar produtos 
tangíveis  

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
estruturas intangíveis  

Fluxo de informações  Via hierarquia organizacional  Via redes colegiadas  

Forma básica de 
receita  

Tangível (dinheiro)  Intangível (aprendizado, novas 
ideias, novos clientes, P&D)  

Estrangulamentos na 
produção  

Capital financeiro e habilidades 
humanas  

Tempo e conhecimento  

Manifestação da 
produção  

Produtos tangíveis (hardware)  Estruturas intangíveis (conceitos e 
software)  

Fluxo de produção  Regido pela máquina, sequencial  Regido pelas ideias, caótico  
Efeito do porte  Economia de escala no processo de 

produção  
Economia de escopo das redes  

Relacionamento com 
o cliente  

Unilateral pelos mercados  Interativo pelas redes pessoais  

Conhecimento  Uma ferramenta ou um recurso entre 
outros  

O foco empresarial  

Finalidade do 
aprendizado  

Aplicação de novas ferramentas  Criação de novos ativos  

Valores do mercado 
acionário  

Regidos pelos ativos tangíveis  Regidos pelos ativos intangíveis  

Economia  De redução de lucros  De aumento e redução de lucros  
Fonte: Sveiby, K. E. (1997). The new organizational wealth: managing & measuring knowledge-based 
assets (p. 32). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

 
Corroborando este posicionamento Lima, Vasconcelos, Neves e Dufloth (2015), 

asseveram a importância que o conhecimento assume na sociedade 

contemporânea, dado que nessa sociedade o ativo do conhecimento passa a ser 

visto como a força motriz da Economia do Conhecimento. 

 

Um ponto importante de ser sublinhado é que, segundo as exposições de Sveiby 

(1997), a questão do conhecimento transcende a ideia, difundida até então, de um 

modismo de eficiência operacional. Nesse sentido, o conhecimento pode ser 

considerado como a nova riqueza das organizações, tornando-se parte relevante na 

estratégia organizacional. Sob esse prisma, Santos Netto (2004) sublinha a 

importância de se compreender o processo de gestão dessa nova riqueza. 

 

Interessante ressaltar que, sob a ótica de Silva, Vasconcelos, Jeunon e Duflot 

(2016), um dos maiores desafios organizacionais reside na necessidade de se criar 

um contexto propício ao desenvolvimento do conhecimento. Os autores não apenas 

evidenciam a importância do conhecimento em si, mas também o processo de 

ensino/aprendizagem. A educação passa a ser a ferramenta (motor) principal de 

desenvolvimento da sociedade, colocando em evidência a educação a distância. 
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Nesse sentido a EaD pode ser compreendida como uma nova possibilidade de se 

alcançar um desenvolvimento social e econômico mais amplo. Em termos 

agregados,  

 a EaD é uma alternativa tecnológica que se apresenta em nível mundial e, 
especificamente, na sociedade brasileira, como um caminho privilegiado de 
democratização da educação e que muito pode colaborar para a 
humanização do indivíduo, para a formação do cidadão e para a constituição 
de uma sociedade mais igualitária e justa. No contexto da sociedade 
tecnológica é, sem dúvida, uma alternativa de grandes potencialidades, no 
sentido de facilitar o acesso a uma melhor qualidade, ultrapassando as 
barreiras de tempo e de espaço (Mata, 1995, p.10). 

 

O desenvolvimento da internet e das novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação - TIC proporcionou o desenvolvimento da educação a distância, uma 

modalidade de ensino em que professores e alunos interagem em tempo real, 

utilizando recursos de multimídia e sala de aula virtual. Trata-se de uma forma de 

ensino mais sofisticada e inovadora que vem sendo cada vez mais utilizada e 

praticada por universidades e empresas (Carneiro & Turchielo, 2013). Apesar desse 

recente cenário, esta modalidade de ensino não é novidade.  

 

2.2 A Internet e as novas formas de ensinar 

 

A internet foi arquitetada inicialmente com interesses militares em 1967 por 

americanos, ocasionando o surgimento da ARPA – Advanced Research Projects 

Agency, associação especialista em tecnologia para fins militares. No entanto, ela só 

passou a ser utilizada como forma experimental em 1969 por centros de pesquisas e 

universidades (Castro Neto, Denuzi, Rinaldi & Staduto, 2010). 

 

De acordo com Fuoco (2003), durante duas décadas a internet foi restrita apenas a 

ambientes acadêmicos; somente em 1987, nos Estados Unidos, sua utilização foi 

permitida para fins comerciais. Pinho (2000) ressalta que ao final da década de 1980 

não se pode considerar o crescimento da internet como significativo devido ao 

elevado custo da VAN – Virtual Private Networks (provedor de rede privada utilizado 

pelas empresas com o objetivo de facilitar o intercâmbio de dados). 
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A utilização da internet até 1990 foi restrita ao compartilhamento de textos, arquivos 

de dados e mensagens. Em 1992 foi possível identificar um crescimento expressivo 

em outras funções com a utilização da www (World Wide Web), segundo Castro 

Neto et al. (2010). 

 

A internet pode ser entendida como uma forma de desenvolvimento tecnológico que 

permitiu mudanças significativas para a sociedade, como também para as 

organizações. Castells (2004) enfatiza que a rede internacional de computadores 

permitiu que houvesse uma mudança cultural expressiva na forma de produzir e 

distribuir bens e serviços. O autor demonstra que as tecnologias de informação 

mediadas pela internet permitem novas possibilidades de representações sociais e 

intenções. Segundo Castells (2004, p. 145) “uma rede é um conjunto de nós 

interconectados. O nó é o ponto onde a curva encontra a si mesma”. Sendo assim, a 

internet poderia ser representada como a rede, que seriam os nós entre as pessoas. 

 

Em complemento, Pinho (2000) sublinha o fato de que depois que a internet deixou 

de ser uma exclusividade dos ambientes acadêmicos sua expansão se deu 

rapidamente devido ao aumento do número de usuários, disseminação da 

informação, sites e quantidade de serviços. Por meio de sua rede a internet promove 

o acesso a milhares de pessoas (Caetano & Muylder, 2010). Nesse processo a 

internet vem se tornando a espinha dorsal em termos de Tecnologia de Informação, 

uma vez, que interliga usuários, vendedores e compradores possibilitando interação 

e transações em tempo real (Castells, 2004). Essa conexão possibilitou o 

surgimento da modalidade estrutural de ensino e aprendizagem via plataforma 

eletrônica, permitindo a realização de processos desvinculadas da localização 

geográfica. 
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2.3 Educação a Distância 

 

Atualmente, a educação a distância é uma temática de grande interesse social, 

acadêmico e governamental, dada sua capacidade de alterar as relações de 

determinado contexto social e econômico (Aquino, Oliveira, Barbosa & Coelho, 

2016). Em consonância a essas colocações, Preti (2000) salienta que a educação a 

distância, devido a sua capacidade de economia e flexibilidade, tem sido uma 

abordagem comumente utilizada para solucionar questões econômicas, políticas, 

sociais, tecnológicas e pedagógicas, postos à sociedade com a implantação de um 

programa educacional neoliberal (Preti, 2000). 

 

Em uma análise acerca do conceito de educação a distância, é possível identificar 

uma grande variedade de definições cabíveis ao termo. Entretanto, de acordo com a 

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), o consenso mínimo que se 

prende à ideia relaciona-se a uma modalidade de educação na qual as atividades 

que circundam o ensino-aprendizagem se estabelecem “sem que alunos e 

professores estejam presentes no mesmo lugar, à mesma hora” (ABED, 2008, p.1). 

 

Em complemento, Simonson et al. (2005) incluem na definição de EaD que, além da 

separação física professor-aluno, a presença de recursos de telecomunicações que 

atuam como uma espécie de encurtadores dessa distância, permitindo, por 

conseguinte, a comunicação entre aluno e professor. Sendo assim, a educação a 

distância pode ser compreendida como uma forma organizada e sistemática de auto 

estudo, na qual o aluno se instrui a partir do conteúdo didático que lhe é 

apresentado (Silva & Lima, 2016). 

 

Nesse sentido, Keegan (1991, p. 38 - tradução nossa) ressalta os seis elementos 

centrais do EaD, a saber: 

 
(I) Separação física entre professor e aluno, que distingue o EAD do 

ensino presencial;  
(II)  Influência da organização educacional (planejamento, sistematização, 

plano, projeto e organização rígida), que a diferencia da educação 
individual;  

(III) Uso de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para 
unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos;  
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(IV) Comunicação de mão-dupla, onde o estudante pode beneficiar-se da 
iniciativa no diálogo;  

(V) Possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 
socialização; 

(VI) Participação de uma forma industrializada de educação, 
potencialmente revolucionária. 

 

Nesse sentido, a educação a distância, enquanto método de aprendizagem, parte do 

pressuposto básico da distância física entre aluno e professor, sendo todo o 

processo desenvolvido em torno disso, buscando maximizar a qualidade do 

processo. Faz-se importante ressaltar que, apesar de a educação a distância ter 

ganhado maior visibilidade a partir da década de 1990, essa modalidade de ensino 

não é tão recente assim, dado que se identificam evidências de métodos adotados 

referentes a tal modalidade de ensino desde 1720. 

 

2.4 Evolução histórica da educação a distância 

 

Segundo Maia e Mattar (2007), o marco da educação a distância se deu na década 

de 1720, com um anúncio de aulas de um curso de taquigrafia via correspondência, 

nos Estados Unidos, especificamente em oito universidades americanas: Wisconsin, 

Oregon, Kansas, Minnesota, Nebraska, Texas, Missouri e Dakota do Norte. Porém, 

os meios de comunicação e transporte dessa época eram primitivos, o que tornou tal 

prática pouco frequente e pouco  difundida.  

 

Nunes (1994) salienta que esse tipo de comunicação, apesar de resolver muitas 

questões de aprendizado técnico, limitava-se à avaliação final da aprendizagem pela 

baixa interação entre estudantes e professores. Diante disso, sublinha-se que foi 

somente a partir do século XIX que essa modalidade de ensino passou a existir de 

forma institucional, com a criação de vários cursos à distância, como por exemplo, 

cursos técnicos e de extensão universitária (Castro & Guaranys, 1977).  

 

A evolução da educação a distância pode ser dividida em três diferentes gerações. A 

primeira geração se deu no século XIX com o auxílio da correspondência. Essa 

geração foi impulsionada pelo acentuado desenvolvimento dos meios de impressão, 

mecanismos de comunicação e transportes, permitindo que a educação a distância 
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se desenvolvesse por correspondência, sendo os materiais impressos e enviados 

pelo correio (Oliveira & Silva, 2016).  

 

Nesse mesmo sentido, Moore e Kearsley (2007) ressaltam que a educação a 

distância desse período também era conhecida como estudo por correspondência, 

estudo em casa ou estudo independente. Nesse sistema, o processo de interação 

entre aluno e professor era realizado via correio, por meio de cartas. Tratava-se de 

uma tecnologia de comunicação capaz de beneficiar aqueles que por algum motivo 

não podiam frequentar regularmente as aulas como, por exemplo, a distância física 

entre suas residências e as instituições de ensino (Moore & Kearsley, 2007).  

 

A segunda geração da educação a distância foi consolidada com o surgimento de 

novas mídias, como a televisão, telefone e rádio, no fim da década de 1960 (Nunes, 

1994). Nesse contexto, foram surgindo também as universidades abertas, em que 

qualquer pessoa poderia aprender a partir das transmissões televisivas, radio 

transmissões e fitas cassetes. Esse método de comunicação permitiu que 

professores e alunos tivessem um contato mais rápido e direto; porém, exigia uma 

grande disponibilidade dos primeiros (Maia & Mattar, 2007). Além disso, conforme 

ressalta Peters (2003), os professores se defrontavam com as dificuldades da 

linguagem televisiva. Um fato marcante dessa geração é a possibilidade de uma 

comunicação sincrônica entre aluno e professor, delimitando a expressão: tecnologia 

a serviço da educação (Oliveira & Silva, 2016). 

 

Esse movimento evolutivo e expansivo da educação a distância fez com que ela 

adentrasse no início da década de 1990 em sua terceira geração. Essa geração 

pode ser compreendida como um processo oriundo do advento da internet, que 

possibilita às pessoas trocarem mensagens, ideias e descobertas pelas linhas de 

rede de computadores no mundo (Oliveira & Silva, 2016). Identifica-se, portanto, um 

ambiente de maior interatividade que suas versões anteriores. Mediante a esse 

cenário, o Ministério da Educação, MEC (2007, p.11) ressalta que  

 para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos devem 
ser oferecidas e contempladas, prioritariamente, as condições de 
telecomunicação (telefone, fax, correio eletrônico, videoconferência, fórum de 
debate pela Internet, ambientes virtuais de aprendizagem, etc.), promovendo 
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uma interação que permita uma maior integração entre professores, tutores e 
estudantes. 

 

Importa ressaltar que, segundo Dias e Leite (2007) a terceira geração da educação a 

distância complementou as demais, ressaltando a existência de cursos por 

correspondência, semipresenciais, on-line, entre outros. “Portanto, as tecnologias 

disponíveis em cada momento histórico influenciam a sociedade e, em particular a 

educação. Nesse sentido, é possível situar a EAD em termos de gerações” (Dias & 

Leite, 2007, p.11). 

 

Notavelmente, desde seu surgimento, uma característica basilar pode ser 

identificada na educação a distância: a separação física entre aluno e professor, 

durante o processo de ensino, tornando-se necessária a utilização de algum canal 

de comunicação na tentativa de encurtar esse distanciamento (Oliveira & Silva, 

2016). Sob essa perspectiva Dias e Leite (2007, p. 9) salientam que “o que 

diferencia a EaD praticada hoje daquela praticada tempos atrás são os meios 

disponíveis e adequados em cada época”.  

 

Um ponto importante a ser analisado acerca da educação a distância está 

relacionado aos grandes e constantes desafios oriundos do distanciamento físico 

entre aluno e professor, sendo a redução da percepção espacial de distância o 

menor deles, dado que a própria cultura tecnológica que permeia a sociedade 

contemporânea facilita esse processo (Santana, Pinto & Costa, 2015; Souza & 

Simon, 2015; Tori, 2016). 

 

Nesse mesmo sentido, segundo Moore (2007), as principais dificuldades da 

educação a distância centram-se no que o autor chama de distância transacional, ou 

seja, a percepção psicológica de distanciamento vivenciada pelo aluno em 

atividades relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Interessante salientar que, de 

acordo com Tori (2016), esse tipo de percepção pode se fazer presente mesmo em 

atividades presenciais, sem a mediação de algum tipo de tecnologia. Contudo, 

quando ela ocorre em um ambiente virtual de aprendizagem “fica muito mais fácil e 

provável que o aluno desista e, literalmente, se desconecte” (Tori, 2016, p.45). 
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Reporta-se, portanto, às colocações de Preti (2000, p.253), segundo o qual a 

educação a distância enquanto 

prática educativa deve considerar a realidade e comprometer-se com os 
processos de libertação do ser humano em direção a uma sociedade mais 
justa, solidária e igualitária. Enquanto prática mediatizada deve fazer recurso 
a tecnologia, entendida como um processo lógico de planejamento, como um 
modo de pensar os currículos, os métodos, os procedimentos, a avaliação, os 
meios na busca de tornar possível o ato educativo. 

 

Essas colocações asseveram a importância da educação a distância, enquanto 

modelo de ensino, uma vez que possibilita a concretização de um processo de 

mudança educacional e, sobretudo social, econômica e política (Silva & Lima, 2016; 

Tori, 2016). Os autores ainda defendem que a ideia de democratização do ensino 

superior é um projeto importante para a sociedade, dado que o ingresso de sujeitos 

na educação de nível superior pode ser compreendido como um importante marco 

na construção de uma sociedade inclusiva, igualitária e “diferente na perspectiva de 

transformação social nas quais todos são chamados a propor mudanças 

significativas” (Silva & Lima, 2016, p.59). 

 

2.5 A educação a distância no Brasil 

 

Quanto ao Brasil, pode-se afirmar que o histórico da educação a distância também 

seguiu a geração citada acima (cursos via correspondência, integração de novas 

mídias e Ead on-line – introdução da internet).  

 

O primeiro curso realizado via correio no Brasil aconteceu em meados de 1929, 

através do Instituto Rádio Técnico Monitor, localizado no estado de São Paulo e 

fundado pelo imigrante húngaro Nicolás Goldberger. Destaca-se também nessa 

perspectiva o Instituto Universal Brasileiro – principal entidade percussora de tal 

modalidade no país na década de 1940 (Maia & Mattar, 2007). 

 

Com o passar dos anos, novos meios de comunicação, como por exemplo, a 

televisão, foram aparecendo e sendo incorporados aos materiais que eram enviados 

pelo correio. Dessa forma, destacou-se, nessa fase, o Telecurso de Primeiro e 

Segundo Grau, que mais tarde fora conhecido como Telecurso 2000. Trata-se de um 

método de ensino, transmitido via televisão, criado pela Fundação Roberto Marinho, 
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que foi desenvolvido para formar e qualificar jovens e adultos que não concluíram ou 

interromperam seus estudos por diversas razões. Notavelmente, ambas as formas 

de aprendizado desempenharam um importante papel na prática desse método e 

colaboraram de forma crucial para a formação de profissionais por meio de cursos 

profissionalizantes, supletivos e técnicos, além de atender a uma grande massa de 

alunos (Carneiro & Turchielo, 2013). Nesse período, os alunos esclareciam suas 

dúvidas utilizando cartas via correio, telefone ou fax (Moore & Kearsley, 2007). 

 

Com o surgimento da informática, em meados dos anos 1990, novas possibilidades 

de se fazer EaD apareceram, fazendo com que a aplicação das novas tecnologias 

da informação (rádio, televisão, telefone, celular, computador conectado à internet) 

gerassem um processo de interação entre alunos e professores de forma mais 

autônoma (Carneiro & Turchielo, 2013). 

 

A educação a distância foi reconhecida institucionalmente no Brasil somente em 

1996 a partir da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que contém as diretrizes 

e bases que orientam a educação nacional. A lei estabelece que os programas de 

educação a distância não são inferiores às modalidades tradicionais (ensino 

presencial), devem ser incentivados em todos os níveis e modalidades de ensino 

(fundamental, médio, superior e pós-graduação) e que somente instituições 

credenciadas podem oferecê-los (Carneiro & Turchielo, 2013).  

 

Entre as principais instituições pioneiras a lançar cursos on-line no país, destacam-

se: Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Rio Grande do 

Sul, Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Anhembi Morumbi; Centro 

Universitário Carioca e Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Vidal & Maia, 

2010). 

 

De 1994 a 2009 foram registrados avanços consideráveis na história do ensino a 

distância no Brasil, conforme relatam os autores: 

(…) nesses 15 anos o país conseguiu estabelecer a base legal que orienta 
esta modalidade de ensino, criou mecanismos para a certificação de 
instituições que trabalham com educação a distância, analisou propostas e 
emitiu autorização de cursos, estimulou o desenvolvimento de pesquisas que 
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vieram a produzir modelos pedagógicos e tecnológicos que levaram a 
consolidação da EAD no país (Vidal & Maia, 2010, p.16) 

 

A educação a distância no Brasil está cada vez mais crescente e intensa e as 

ofertas de cursos começam a almejar também, além dos programas de formação, 

programas de capacitação para os diferentes setores que compõem a atividade 

econômica do país (Carneiro & Turchielo, 2013). Em função deste cenário, um ponto 

importante de ser analisado refere-se à qualidade de serviços que são oferecidos na 

modalidade de ensino a distância. 

 

2.6 Qualidade de serviços educacionais 

 

De acordo com Miguel e Salomi (2004), a avaliação da qualidade de um serviço está 

relacionada à percepção de qualidade pelo próprio cliente. Isso leva a inferir que a 

mensuração de qualidade está sujeita à ação de diversos fatores psicológicos, 

temporais e hedônicos. 

 

De acordo com Lovelock e Wright (2003) e Sousa, Xavier, Pereira e Resende 

(2015), ao avaliar a qualidade de um serviço, os clientes julgam em função de algum 

padrão interno existente antes da experiência de consumo do serviço. Esse padrão 

é o formador da expectativa do cliente com relação ao serviço que está consumindo 

e se relaciona com experiências anteriores, com serviços concorrentes e até de 

ramos diferentes. Não possuindo experiência pessoais sobre o serviço, podem 

lastrear suas expectativas outros fatores como experiências de outras pessoas. 

 

Para ajudar na mensuração da qualidade de serviços, alguns autores utilizam cinco 

dimensões, atribuindo características mais palpáveis a essa realidade, podendo 

assumir grau de importância diferenciado, em função das características pessoais 

dos indivíduos (Fitzsimonns & Fitzsimmons, 2005; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1985; 1988, 1994).  

 

A Figura 1 apresenta um esquema acerca das determinantes da qualidade de 

serviços. 
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Figura 1 - Determinantes da qualidade de serviço 
Fonte: Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2003, p.83). Marketing de Serviços: a empresa com foco no 

cliente (2a ed.). São Paulo: Bookman. 
 

 

De acordo com a Figura 1, a qualidade de serviços é um fator dependente, 

basicamente, de cinco determinantes: a confiabilidade, a responsividade, a 

segurança, a empatia e a tangibilidade. Segundo Zeithaml e Bitner (2003), cada item 

citado é assim defiido: 

 

 Confiabilidade – vínculo de confiança estabelecido no ato da prestação do 

serviço. 

 Receptividade ou responsividade – aspectos relacionados à prontidão no 

atendimento. 
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 Segurança – reúne uma série de variáveis que, em sua grande maioria, estão 

relacionadas a conhecimento técnico e à capacidade de transmitir confiança e 

confidencialidade. 

 Empatia – capacidade de demonstrar interesse e de oferecer atenção 

personalizada aos clientes. 

 Aspectos tangíveis – aspectos físicos que compõem o ambiente no qual a 

prestação de serviço está sendo realizada. 

 

No que tange à qualidade de serviços educacionais Netto et al. (2010) sublinham a 

inexistência de uma definição clara de uma conceituação aplicável à temática. 

Normalmente, estudos que abordam a qualidade de serviços educacionais 

trabalham sob a perspectiva da administração, mais precisamente do marketing 

(Oliveira & Araújo, 2000; Souki, Gonçalves Filho & Silva, 2006; Souki & Neto, 2007). 

 

Acerca da temática é importante sublinhar que tal conceituação deve ser analisada 

sob uma ótica multidimensional e pluralista, sofrendo influência direta do contexto 

social e cultural (Netto et al., 2010). Nesse mesmo sentido, Silva e Pereira (2012) 

complementam que para avaliação da qualidade de serviços educacionais devem-se 

considerar, em primeira instância, os objetivos e as exigências da sociedade em um 

tempo e lugar específico. Netto et al. (2010) ainda ressaltam que no processo de 

tentativa de avaliação qualidade de serviços educacionais é preciso que sejam 

estabelecidos critérios acadêmicos e que os mesmos atinjam:  

a) as expectativas da sociedade; b) as aspirações dos estudantes; c) as 
demandas do governo, das empresas e das indústrias e d) as necessidades 
das instituições profissionais. Para tanto, é necessário um bom desenho dos 
cursos, estratégias docentes adequadas e eficazes, professores competentes 
e um ambiente que propicie a formação (Netto et al., 2010, p.21). 

 

Um ponto importante a ser destacado, segundo Souki e Neto (2007) é que o setor 

educacional, particularmente na educação superior, tem a mesma necessidade que 

organizações de outros segmentos de oferecer serviços que superem a expectativa 

do aluno, bem como a elevada concorrência do setor. 

 

Sob essa perspectiva, é importante que as IES, para se posicionarem de maneira 

competitiva no mercado, ofereçam serviços nos quais coexistam eficiência e 
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eficácia, oferecendo respostas rápidas e acertadas às exigências do estudante, além 

de desenvolverem a capacidade oferecerem flexibilidade frente às demandas 

impostas pelo ambiente (Souki & Neto, 2007).Dessa forma, a percepção de 

qualidade que os estudantes possuem em relação a determinados serviços que lhes 

são prestados exerce considerável influência em seu comportamento, afetando-os 

negativa ou positivamente (Souki et al., 2006). Em termos agregados, a qualidade 

do serviço educacional refere-se, em primeira instância, ao julgamento do aluno 

acerca da percepção de valor global do serviço educacional. Ou seja, trata-se de 

uma variável influenciada mais fortemente por um julgamento de bases abstratas do 

que de bases concretas do serviço (Zeithaml, 1988). 

 

2.7 Principais contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa de campo 

 

Para a condução deste estudo, optou-se, em primeira instância, por verificar 

variáveis que se fazem importantes no processo de análise da percepção de 

qualidade de alunos de graduação de uma IES privada acerca dos serviços 

educacionais oferecidos na modalidade de ensino a distância. 

 

Para tal, nosso estudo propõe-se a desenvolver uma análise de caráter descritivo 

para identificar os principais indicadores que melhor mensuram o fenômeno em 

questão. Com teoria basilar adotaram-se os conceitos discutidos por Zeithaml e 

Bitner (2003) acerca das variáveis que se relacionam à qualidade de serviços, 

independentemente do segmento em questão. 

 

Com o objetivo de complementar tal modelo, foi proposto testar, junto ao mesmo, 

variáveis identificadas em outros estudos acerca do EaD (Santana, Pinto, & Costa, 

2015; Souza & Simon, 2015; Silva & Lima, 2016; Tori, 2016) que foram incorporadas 

ao instrumento de coleta deste estudo.  
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3 Percurso Metodológico 

 

Esta seção apresenta o percurso metodológico que foi adotado para o 

desenvolvimento do presente estudo, tendo por base o propósito de investigação do 

estudo, a problemática e os objetivos. Mascarenhas (2012) ressalta que o propósito 

desta seção é explicar o percurso a ser desenvolvido na condução do estudo, desde 

a descrição do tipo de pesquisa, dos métodos utilizados e do grupo de participantes 

da pesquisa. 

 

3.1 Tipo, abordagem e método de pesquisa 

 

Embasado nas colocações de Vergara (2007), o presente estudo pode ser 

caracterizado, quanto aos fins, como descritivo. Gil (2008) salienta que, dentre 

outros aspectos, o estudo descritivo está pautado na tentativa de descrição de 

dados e fenômenos, como por exemplo, processos organizacionais, levantamentos 

de opiniões e percepções de determinado indivíduo ou grupo. Em complemento, sob 

as lentes de Collis e Hussey (2005), o estudo descritivo objetiva-se na descrição do 

comportamento de fenômenos, de modo a identificar informações relevantes sobre o 

mesmo. 

 

Dadas tais características, este estudo se caracteriza como descritivo por ter a 

finalidade de identificar e descrever a percepção de estudantes de graduação da 

modalidade presencial acerca da qualidade de serviços oferecidos em disciplinas 

ministradas a distância no curso de Administração em uma instituição de ensino 

superior privada localizada na cidade de Belo Horizonte/MG. 

 

Quanto à abordagem, este estudo caracteriza-se como quantitativo. Terence e 

Escrivão Filho (2006) ressaltam que esta abordagem de pesquisa se caracteriza em 

função de seus aspectos dedutivos para testes, interpretação, predição, 

comprovação de hipóteses e/ou teorias, com o objetivo de descrever possíveis 

relações causais entre as variáveis em questão. Corroborando este posicionamento, 

Gil (2008) salienta que este tipo de abordagem busca identificar pontos comuns em 

meio a uma quantidade elevada de dados. 
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O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso. Yin (2010, p.32) salienta que o 

estudo de caso pode ser compreendido como uma investigação de caráter empírico 

que analisa “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. 

 

Em complemento, Gil (2008) salienta que o estudo de caso é uma abordagem 

metodológica que se caracteriza por possibilitar que seja realizada uma análise 

intensiva em determinada unidade. Destaca-se, portanto, o caráter de profundidade 

e detalhamento deste meio de pesquisa, sendo uma metodologia recomendada para 

se analisar e compreender fenômenos específicos em um espaço delimitado 

(Vergara, 2007). 

 

Para o presente estudo, este tipo de pesquisa se justifica enquanto proposta 

metodológica por possibilitar que disciplinas oferecidas em modalidade EaD em 

cursos de graduação presenciais sejam analisadas de maneira criteriosa e 

aprofundada pelo pesquisador, levando em consideração o cenário atual em que a 

instituição se insere. 

 

3.2 População e amostra 

 

A população de um estudo pode ser definida, segundo Hair Jr., Black, Babin, 

Anderson & Tatham (2009), como um conjunto de elementos que naturalmente 

compartilham entre si determinadas características, sejam eles pessoas, 

organizações ou quaisquer outros elementos. Baseando-se nesse pressuposto, a 

população deste estudo consiste de aproximadamente 3000 alunos de graduação da 

IES analisada, uma vez que todos eles fazem em algum momento de sua formação 

disciplinas específicas na modalidade EaD. 

 

Dada à amplitude da população de um estudo, conforme salientam Hair Jr. et al. 

(2009), torna-se importante definir uma amostra desta população em estudos 

quantitativos, uma vez que é desta que os dados serão analisados e os resultados 

serão alcançados (Malhotra, 2012). Nesse mesmo sentido, o autor ainda salienta 
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que a amostra consiste de uma porção extraída da população por meio da aplicação 

de métodos amostrais, sejam eles probabilísticos ou não.  

 

Para a presente pesquisa, a amostragem foi extraída a partir de um método não 

probabilístico, que, por sua vez, pode ser entendido como aquele em que a amostra 

é selecionada sem um cálculo de erro amostral (Hair Jr. et al., 2009). Os autores 

ainda ressaltam que se trata de um método comumente utilizado em pesquisas 

desenvolvidas nas Ciências Sociais Aplicadas. 

 

A amostra proposta para este estudo compõe-se de 350 estudantes de graduação 

na modalidade presencial que realizam ou já realizaram alguma disciplina na 

modalidade EaD em uma unidade da Região Central da cidade de Belo Horizonte da 

instituição analisada. Tal amostragem atende, por conseguinte, às recomendações 

de Hair Jr. et al., (2009) e Malhotra (2012), que sublinham a necessidade de um 

mínimo de cinco questionários por variável analisada (variável da escala Likert), 

sendo o ideal atingir 10 questionários. Considerando os pressupostos expostos e o 

fato de que o questionado utilizado neste estudo é composto por 50 variáveis em 

escala Likert, a amostragem mínima que atenda tais pressupostos é de 250 

participantes (50 x 5 = 250). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Quanto ao corte temporal dos dados que pode ser adotado no delineamento de um 

estudo, cita-se o corte temporal transversal que ocorre em um único momento 

temporal, possibilitando, por conseguinte, a identificação do estado das variáveis em 

análise, possíveis relações que se estabelecem entre elas, bem como a influência 

que alguma pode exercer sob a outra (Vergara, 2007). Seguindo os pressupostos 

citados pela autora, a presente pesquisa apresenta um corte temporal transversal de 

dados, uma vez que a coleta ocorreu initerruptamente durante os meses de agosto e 

setembro de 2016, totalizando dois meses de coleta, ou seja, um bimestre do 

calendário letivo. 

 

No processo de levantamento de dados em um estudo de caso, de acordo com Yin 

(2010), quatro diferentes fontes podem ser utilizadas: estatísticas, documentos, 



34 
 

observação direta e entrevistas. No presente estudo, os dados foram coletados, em 

um primeiro momento, por meio de pesquisa documental, que visa levantar 

conceitos, e na sequência, foi aplicado um questionário. 

 

O processo de seleção amostral foi conduzido por meio do critério de acessibilidade, 

dado que os alunos da IES em questão que tenham cursado ou estejam cursando 

disciplinas EaD em seu curso foram informados sobre o propósito do estudo e, na 

sequência, o questionário foi aplicado àqueles que aceitaram participar do estudo. 

 

O questionário estruturado utilizado neste estudo (Apêndice A) é composto por seis 

questões, sendo cinco relativas aos dados demográficos e uma desenvolvida nos 

moldes da escala Likert contendo 50 variáveis. Importa salientar que a utilização de 

escala Likert em estudos quantitativos permite ao participante apontar seu grau de 

concordância acerca de determinada variável de forma clara, concisa e mais 

próxima ao nível real (Virgillito, 2010).  

 

A escala Likert desenvolvida neste estudo possui variação que vai 1 a 5 pontos, 

sendo: 1 “Discordo totalmente”, 2 “Discordo”; (3) “Não concordo nem discordo”; 4 

“Concordo” e 5 “Concordo totalmente”.  

 

Para a construção das variáveis do tipo Likert que compõem o questionário utilizado 

neste estudo, utilizou-se o modelo desenvolvido por Zeithaml e Bitner (2003), cuja 

estrutura centra-se nas variáveis que exercem maior influência na qualidade de 

serviços. A esse modelo foram acrescentadas variáveis identificáveis nos resultados 

de outros estudos que abordaram a temática da presente pesquisa, a saber: 

Santana, Pinto e Costa (2015), Souza e Simon (2015), Silva e Lima (2016) e Tori 

(2016).  

 

Antes de se iniciar a coleta dos dados propriamente dita deste estudo, foi realizada 

uma fase de pré-teste durante o mês de maio de 2016 com 50 alunos, a fim de 

identificar possíveis incoerências e variáveis de difícil compreensão. Nessa etapa as 

incoerências e/ou inconsistências encontradas no questionário foram sanadas e, na 

sequência, o questionário foi resubmetido a um segundo pré-teste para verificar se 

os problemas foram resolvidos, não sendo encontrada nenhuma inconsistência. 



35 
 

Após o pré-teste, o questionário ficou pronto para que se iniciasse a coleta dos 

dados originais deste estudo. 
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3.4 Estratégia de Análise de dados 

 

Após a coleta, os dados foram tabulados e organizados para iniciar a etapa de 

análise estatística com o auxílio do software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences).  

 

A Tabela 2, exposta na sequência, apresenta a relação de variáveis adotadas neste 

estudo e os objetivos específicos aos quais estão relacionadas. 

 

Tabela 2 
Variáveis do estudo 

Objetivo Específico Variáveis Likert 
Identificar a atratividade na utilização da plataforma 
EaD. 

V1; V2; V3; V4; V5; V6; V10; V20; V21; 
V26; V40; V41; V42; V46. 

Analisar os benefícios da utilização da plataforma 
EaD em complemento à aula presencial. 

V8; V12, V13, V14; V15; V27; V28; V29; 
V30; V32; 40; V47. 

Pesquisar a percepção dos alunos sobre a 
qualidade da disciplina oferecida. 

V7; V9; V15; V16; V18; V22; V23; V24; 
V25; V35, V38; V39; V43; V44; V45; V48. 

Identificar e analisar possíveis melhorias a serem 
introduzidas na plataforma EaD. 

V11; V14; V17; V19; V31; V33; V34; V36; 
V37; V49; V50. 

Fonte: desenvolvido pela autora (2016). 

 

Nesta etapa, os dados obtidos no estudo foram analisados com o auxílio da 

estatística univariada por meio da análise descritiva dos dados, utilizando para tal a 

análise das médias e desvio padrão. É importante ressaltar que a média é um 

indicador de tendência central, uma vez que seu cálculo é realizado a partir da soma 

de todas as variáveis que compõem determinado construto e, em seguida, este valor 

é dividido pela quantidade de variáveis analisadas, alcançando-se assim um ponto 

central de cada variável. O desvio padrão, por sua vez, é uma medida de dispersão 

que descreve a variação observada nos valores de um conjunto e informa a 

homogeneidade de tal conjunto. Assim, quando o desvio padrão da série é pequeno, 

(menor que 1) a amostra é homogênea; quando o valor é alto (maior ou igual a 1), a 

amostra é heterogênea (Malhotra, 2012).  
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4 Apresentação e Análise de Dados 

 

Neste capítulo os dados são apresentados e analisados quantitativamente à luz de 

um paradigma positivista por meio da estatística univariada. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

A amostra deste estudo é composta por 350 respondentes universitários de uma 

Instituição de Ensino Superior privada localizada na cidade de Belo Horizonte. 

Desses 44,0% são indivíduos do sexo feminino (154) e 56,0% do sexo masculino 

(196).  

 

Importa sublinhar que a maioria dos entrevistados se encontravam empregados no 

momento da pesquisa (76,6%), ao passo que 23,4% dos respondentes não estavam 

empregados. Sublinha-se, portanto, uma característica de grande parte dos 

estudantes que se encontram nas Instituições de Ensino Superior privadas: a 

maioria deles trabalha durante o dia para custear os cursos universitários no horário 

noturno. Tal fato também pode influenciar os resultados deste estudo, uma vez que, 

a maioria dos discentes alega não possuir tempo hábil para utilização de 

determinadas ferramentas pedagógicas (Meglioneto, 2016).   

 

Quanto à idade dos respondentes, a faixa etária predominante foi de indivíduos  

entre 21 e 30 anos (65,7%), seguida por respondentes com idade entre 31 e 40 anos 

(23,7%). Um total de 6,0% da amostra é composta por estudantes com idade inferior 

a 20 anos e 4,6% de indivíduos com idades entre 41 e 50 anos. Neste estudo não 

houve respondentes com idade superior a 50 anos. Tais dados evidencia uma 

amostra predominantemente composta por indivíduos jovens, fato que pode exercer 

considerável influência nos resultados deste estudo, dado que é característica deste 

público ter certa facilidade em utilizar ferramentas em ambientes virtuais 

(Meglioneto, 2016). 

 

No concernente a área de formação de cada respondente, a Tabela 3 apresenta a 

distribuição de frequência dos cursos dos participantes deste estudo.  
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Tabela 3 
Cursos dos respondentes 

  Frequência simples Percentual Percentual acumulado 
Engenharia de Produção 1 0,3% 0,3% 

Engenharia Mecânica 1 0,3% 0,6% 

Logística 4 1,1% 1,7% 

Gestão Comercial 17 4,9% 6,6% 

Ciências Contábeis 21 6,0% 12,6% 

Engenharia de Minas 27 7,7% 20,3% 

Tecnólogo RH 43 12,3% 32,6% 

Administração 64 18,3% 50,9% 

Engenharia Elétrica 70 20,0% 70,9% 

Engenharia Civil 102 29,1% 100,0% 

Total 350 100,0%   

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Conforme identificável na Tabela 3, os três cursos de maior representatividade na 

amostra são, respectivamente, Engenharia Civil (29,1%), Engenharia Elétrica 

(20,0%) e Administração (18,3%). Nesse sentido, esses três cursos são 

responsáveis por 67,4% da amostra deste estudo.  

 

No que tange ao período letivo em que esses alunos estão em seus respectivos 

cursos, a Figura 2 apresenta esses resultados. 

 

 

Figura 2 - Período letivo dos alunos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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A partir dos dados apresentados na Figura 2 é possível identificar que a maioria dos 

alunos que compuseram esta amostra encontra-se, atualmente, nos períodos 

intermediários de seus cursos. Nesse mesmo sentido é importante sublinhar que 

nenhum dos participantes estava no primeiro período de seu curso, em termos 

agregados, tais dados asseveram o fato de que todos os respondentes possuem 

alguma experiência com a modalidade de ensino foco deste estudo. 

 

As variáveis constantes da coluna 1 das Tabelas 4 a 7, dos itens 4.2 a 4.7 a seguir 

estão apresentadas na Tabela 2 do capítulo de Metodologia. 

 

4.2 Atratividade na utilização da plataforma EaD 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, inicialmente, foi desenvolvido um objetivo 

específico que se propunha a ‘Analisar a atratividade na utilização da plataforma 

EaD’. Nesse sentido, a Tabela 4 apresenta a análise descritiva das variáveis que 

compõem o construto atratividade neste estudo. 

 

Tabela 4 
Atratividade da utilização da plataforma EaD 

 
 

Indicador Variável Média Desvio Padrão N 
v1 Tenho facilidade para acessar a plataforma EaD. 2,9171 1,32704 350 
v2 Consigo as informações de que preciso sobre a 

disciplina na plataforma EaD. 
2,7600 1,14035 350 

v3 
A plataforma EaD é clara e de fácil entendimento. 

2,7400 1,21516 350 

v4 A internet é um fator facilitador do ensino. 3,9743 1,11870 350 
v5 Sou favorável ao uso da internet para ministrar 

disciplinas de cursos presenciais. 
3,3629 1,43325 350 

v6 A disponibilidade de informações em disciplinas EaD 
é atualizada e moderna. 

3,0343 1,03739 350 

v10 As minhas dúvidas nas disciplinas EaD são 
esclarecidas em tempo hábil. 

2,2486 1,03433 350 

v20 O layout da plataforma EaD me transmite facilidade 
de utilização. 

2,6800 1,12812 350 

(continua) 
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(conclusão) 
v21 Um serviço de suporte on-line vinculado à plataforma 

de ensino a distância faria com que eu utilizasse mais 
essa plataforma. 

2,9600 1,27735 350 

v26 É oferecido atendimento personalizado via plataforma 
EaD. 

2,3800 1,06044 350 

v40 Eu me preparo com a pré-aula e aula, antes da aula 
presencial. 

2,7314 1,19064 350 

v41 Confio nos serviços que me são oferecidos na 
plataforma EaD. 

2,7371 1,15530 350 

v42 Tenho confiança no conteúdo que é ministrado via 
plataforma EaD. 

2,7857 1,14423 350 

v46 A plataforma EaD oferece segurança para os alunos, 
o que contribui para sua receptividade. 

2,7429 1,05556 350 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Nota: Média geral: 2,8610 

 

Conforme dados apresentados pela Tabela 4, a análise do desvio padrão deste 

grupo apresenta que ele é formado por variáveis das respectivas amostras 

heterogêneas, pois o desvio padrão de todas as variáveis fixaram-se em valores 

superiores a 1. Assim, importa destacar que este é um caso característico de 

pesquisas de opinião. No concernente ao ponto médio, a média de cada variável 

fixou-se 2,8610, ou seja, valor inferior ao ponto central da escala, 3 (Neutro), 

apontando, por conseguinte, uma tendência de discordância com as variáveis 

analisadas. A título de exemplo, pode-se observar a variável v5 com uma média 

superior a 3, o que demonstra a aceitação da tecnologia como aliada da educação. 

Contudo, observa-se um alto desvio, atestando uma heterogeneidade da amostra. 

Tais resultados evidenciam o fato de que, no que tange à atratividade da plataforma 

EaD utilizada pela instituição objeto deste estudo, identifica-se um baixo nível de 

atratividade. 

 

Conforme apresentado pela Tabela 4, as variáveis v10 (As minhas dúvidas nas 

disciplinas EaD são esclarecidas em tempo hábil) e v26 (É oferecido atendimento 

personalizado via plataforma EaD) marcadas em cinza, apresentaram os menores 

índices de concordância do grupo. Nesse sentido tais resultados asseveram pontos 

de criticidade no relacionamento entre e instituição e os alunos, ou seja, o público-

alvo da prestação do serviço.  
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Notavelmente esse ponto evidencia falhas em duas dimensões do modelo teórico da 

qualidade de serviços de Zeithaml e Bitner (2003), sendo elas responsividade em 

um primeiro momento (aspectos relacionados à prontidão no atendimento) afetando 

diretamente a confiabilidade do serviço, dado que esta falha causa fissuras no 

vínculo de confiança que se estabelece durante a prestação do serviço. 

 

Importa salientar ainda as duas variáveis que apresentaram maiores valores para a 

média são v4 (A internet é um fator facilitador do ensino) cujo valor de extração foi 

de 3,9743 e a variável v5 (Sou favorável ao uso da internet para ministrar disciplinas 

de cursos presenciais) com valor de média fixado em 3,3629. Tais valores de 

extração permitem a inferência de que a internet é aceita pela maioria dos 

entrevistados como um importante método para disseminação do ensino superior. 

Contudo, os dados ainda permitem inferir que, apesar dessas variáveis 

apresentarem valores de concordância positiva, a internet ainda não é totalmente 

aceita no processo de ensino aprendizado pelos estudantes participantes deste 

estudo.  

 

4.3 Benefícios da utilização da plataforma EaD como complemento à aula 

presencial 

 

Um dos objetivos deste estudo é identificar e analisar os possíveis benefícios 

oriundos da utilização de uma plataforma de educação a distância podem promover 

como fator de complemento às aulas ministradas presencialmente. A Tabela 5 

apresenta os índices dessa categoria. 

 

Tabela 5 
Benefícios da utilização da plataforma EaD no processo ensino/aprendizagem  

Indicador Variável Média Desvio Padrão N 
v8 O nível de aprendizado alcançado em disciplinas EaD é 

o mesmo que as presenciais. 
2,1257 1,08449 350 

v12 Disciplinas EaD ministradas em cursos presenciais é 
uma forma de agregar valor ao curso. 

2,8057 1,23788 350 

v13 As disciplinas ministradas na modalidade EaD 
promovem a interatividade entre alunos e professores. 

2,2829 1,09046 350 

v14 A faculdade dá suporte aos alunos de disciplinas EaD. 2,3514 1,03765 350 

v15 Sou a favor da modalidade de ensino a distância. 2,4886 1,39530 350 
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v27 O custo benefício das disciplinas ministradas em EaD é 
favorável aos alunos. 

2,5400 1,25643 350 

v28 O custo benefício das disciplinas ministradas em EaD é 
favorável à instituição. 

3,1286 1,33416 350 

v29 Nas disciplinas EaD, além do professor posso contar 
com o auxílio de tutores. 

2,4629 1,20768 350 

v30 O ensino a distância favorece o aluno na construção do 
conhecimento. 

2,6343 1,22672 350 

(continua) 

(conclusão) 
v32 O EaD traz contribuições significativas para a educação 

presencial. 
2,5457 1,18825 350 

v40 Eu me preparo com a pré-aula e aula, antes da aula 
presencial. 

2,7314 1,19064 350 

v47 Tenho atendimento personalizado para utilização da 
plataforma EaD. 

2,3257 1,07973 350 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Nota: Média geral: 2,5352 

 

Inicialmente é importante sublinhar que a maioria das variáveis que compõem a 

categoria deste estudo que se objetivava em analisar o benefício que a utilização de 

uma plataforma EaD pode proporcionar à todas as partes envolvidas apresentaram 

valores baixos de média, sendo que apenas em uma variável o valor da média fixou-

se acima dos 3 pontos, que foi a variável v28 (O custo benefício das disciplinas 

ministradas em EaD é favorável à instituição). Tais dados permitem a interpretação 

de que, para a maioria dos estudantes que compõem a presente amostra, o principal 

benefício da utilização de plataformas EaD de ensino está voltado à uma questão 

institucional, dado que manter uma disciplina EaD é financeiramente mais viável 

para a IES do que manter uma disciplina presencial. Em termos agregados, sob a 

ótica dos participantes deste estudo o maior ganho oriundo da utilização de 

plataformas EaD é para a instituição. 

 

Nesse mesmo sentido ressalta-se que a segunda variável que apresentou maior 

extração de média é a v12 (Disciplinas EaD ministradas em cursos presenciais é 

uma forma de agregar valor ao curso) cujo valor fixou-se em 2,8057, ou seja, um 

percentual de discordância parcial. Tal dado corrobora a análise da variável v28, que 

juntas compõem a baixa percepção de benefícios oriundos da utilização dessa 

metodologia de ensino. Ou seja, a proposta da plataforma EaD agregar valor para o 

curso não é assim percebida pelos alunos, dado os baixos valores de média.  
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Como reforço a essas colocações, as duas variáveis que apresentaram menores 

valores de média (grafadas em cinza), as variáveis v8 (O nível de aprendizado 

alcançado em disciplinas EaD é o mesmo que as presenciais) e v13 (As disciplinas 

ministradas na modalidade EaD promovem a interatividade entre alunos e 

professores), também ressaltam a baixa percepção de benefícios que os alunos têm 

acerca da utilização de plataformas de EaD para o processo ensino/aprendizagem.  

 

Sob essa perspectiva, reporta-se às colocações de Zeithaml e Bitner (2003), 

segundo os quais a percepção de qualidade de determinado serviço é modulada em 

função da expectativa que o cliente possui acerca de determinado serviço e sua 

percepção de valor sobre o mesmo. Dessa forma é possível inferir que a instituição 

objeto deste estudo não conseguiu superar as expectativas de seus alunos no que 

tange à metodologia de EaD. Tais resultados vão de encontro ao pressuposto 

exposto por Souki e Neto (2007), que ressaltam ser importante que as instituições 

de ensino se posicionem de maneira competitiva no mercado no qual se inserem, 

sendo que para tal as mesmas devem oferecer serviços nos quais consigam 

coexistir eficiência, eficácia e qualidade. 

 

Por fim, a análise do desvio padrão das variáveis deste grupo demonstram que ele é 

formado por variáveis de respectivas amostras heterogêneas, posto que o desvio 

padrão de cada variável fixou-se em valores superiores a 1, resultado característico 

de pesquisas de opinião. Ressalta-se que a maior extração de desvio é a v15 (Sou a 

favor da modalidade de ensino a distância) cujo valor fixou-se em 1,39530, ou seja, 

foi a variável de maior heterogeneidade do grupo analisado. Pode-se inferir, pelos 

resultados apresentados, que os alunos, ao optar por um curso presencial, tenham 

resistência em realizar disciplinas no modelo EaD.  

 

4.4 Percepção de qualidade dos alunos acerca das disciplinas ofertadas 

 

Esta dimensão foi desenvolvida com o objetivo de analisar a percepção de qualidade 

que os alunos possuem acerca das disciplinas ministradas na plataforma EaD 

utilizada pela instituição. A Tabela 6 apresenta a análise da estatística descritiva das 

variáveis que compõem esse construto. 



44 
 

 

Tabela 6 
Percepção de qualidade acerca das disciplinas ministradas na plataforma EaD 

Indicador Variável Média Desvio Padrão N 
v7 A qualidade das disciplinas ministradas em EaD é a 

mesma que aquelas ministradas presencialmente. 
2,1914 1,10764 350 

v9 Estou satisfeito com as disciplinas que fiz na 
modalidade EaD. 

2,4486 1,16365 350 

v15 Sou a favor da modalidade de ensino a distância. 2,4886 1,39530 350 

v16 Faria um curso integralmente na modalidade EaD. 2,0057 1,24388 350 

v18 Acredito que a instituição em que estudo conseguiu 
conciliar o avanço da informática com o atendimento 
humano. 

2,4514 1,11344 350 

v22 Estou satisfeito com o nível de serviço que a 
instituição em que estudo oferece na plataforma EaD. 

2,3057 1,04112 350 

v23 O acesso a plataforma EaD é fácil. 2,8514 1,22331 350 

v24 O acesso a plataforma EaD é rápido. 2,7286 1,13200 350 

v25 Consigo utilizar minha plataforma EaD de qualquer 
computador de maneira simples e rápida. 

2,8943 1,15688 350 

v35 As disciplinas que tive na modalidade EaD atenderam 
minha expectativa.  

2,3714 1,13263 350 

v38 A distribuição de notas nas disciplinas EaD 
(metodologia e prazos) é condizente com a 
distribuição realizada nas disciplinas presenciais. 

2,6543 1,12940 350 

v39 As disciplinas que são oferecidas na modalidade EaD 
são coerentes com a proposta do ensino a distância e 
não causam perdas aos alunos.  

2,6057 1,17713 350 

v43 Todas as minhas solicitações na plataforma EaD são 
atendidas com prontidão.  

2,4400 1,12314 350 

v44 A resposta aos meus questionamentos via plataforma 
EaD é rápida e eficaz. 

2,4400 1,08155 350 

v45 Tenho segurança em usar a plataforma EaD para 
meus estudos. 

2,8314 1,11393 350 

v48 Considero satisfatório o atendimento que recebo na 
modalidade virtual. 

2,4286 1,13263 350 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Nota: Média geral: 2,5086 

 

A exemplo do ocorrido na seção anterior, os valores referentes ao desvio padrão de 

todas as variáveis demostra a composição de um grupo de amostras heterogêneas 

para cada variável. Os dados expostos na Tabela 6 ainda apresentaram valores 

baixos para todas as variáveis analisadas, sendo que todas elas se fixaram em 

níveis de discordância, ou seja, valores de médias inferiores a 3. 

  

Nesse aspecto, é importante ressaltar a baixa percepção de qualidade que os 

alunos participantes deste estudo possuem acerca do ensino a distância na 
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instituição objeto de análise. Tais apontamentos se chocam com o exposto pela 

teoria, segundo a qual, principalmente para as empresas prestadoras de serviços 

puros, como é o caso da instituição analisada, a qualidade de serviços é um fator 

primordial para sua permanência no mercado, uma vez que é por meio dessa que se 

torna possível fidelizar os clientes, neste caso alunos, e perenizar a empresa 

(Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2005; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1994).  

 

Conforme o apresentado pela Tabela 6, os dois indicadores que obtiveram maior 

extração de média foram as variáveis grafadas em cinza v25 (Consigo utilizar minha 

plataforma EaD de qualquer computador de maneira simples e rápida) e v23 (O 

acesso a plataforma EaD é fácil), sendo duas variáveis relacionadas à acessibilidade 

da plataforma, que foi avaliada como insatisfatória pelos respondentes. Nesse 

sentido, a acessibilidade da plataforma na IES em questão pode ser vista como um 

ponto crítico do processo ensino/aprendizagem na mesma. Esses achados vão de 

encontro ao que Castells (2004) ressalta ser a principal vantagem da internet, a 

acessibilidade, uma vez que a mesma possibilita a interação entre várias pessoas 

em distintos pontos do planeta, em tempo real.  

 

Por fim, a variável de menos valor, de média v16 (Faria um curso integralmente na 

modalidade EaD), relata a baixa percepção de qualidade e eficácia da ferramenta 

utilizada pela instituição no processo ensino/aprendizagem, pois, de maneira geral, 

os respondentes afirmaram não possuir interesse em fazer um curso totalmente por 

meio da educação a distância. 

 

Tal fato pode ser explicado uma vez que a percepção de qualidade que os 

estudantes possuem acerca da metodologia exerce considerável influência no 

comportamento dos mesmos (Souki, Gonçalves & Silva, 2006). Em outras palavras, 

a qualidade do serviço educacional na modalidade EaD refere-se, basicamente, a 

avaliação do aluno sobre a percepção de valor global do serviço consumido, ou seja, 

é uma variável influenciada mais fortemente pelo julgamento de bases abstratas do 

serviço do que suas bases concretas (Zeithmal, 1988). 
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4.5 Possíveis melhorias a serem introduzidas na plataforma EaD  

 

Como última dimensão, nosso trabalho propôs-se identificar possíveis melhorias a 

serem introduzidas na plataforma de educação a distância da instituição objeto deste 

estudo. Nesse sentido, a Tabela 7, exposta na , os resultados de tal dimensão.  

 

Tabela 7 
Melhorias a serem introduzidas na plataforma EaD 

Indicador Variável Média Desvio Padrão N 
v11 A faculdade possui uma infraestrutura adequada para 

ministrar disciplinas na modalidade EaD. 
2,3000 1,10157 350 

v14 A faculdade dá suporte aos alunos de disciplinas EaD. 2,3514 1,03765 350 

v17 O canal disponibilizado para registrar a satisfação / 
insatisfação atende minhas necessidades. 

2,2114 1,03014 350 

v19 A instituição em que estudo oferece treinamento da 
plataforma EaD para os alunos. 

2,2657 1,13588 350 
 

v31 Os professores e tutores estão frequentemente disponíveis 
para conversas. 

2,4286 1,14771 350 

v33 EaD traz novas possibilidades de comunicação e 
informação, além de fazer com que alunos e professores 
repensem suas práticas. 

2,6200 1,12086 350 

v34 O EaD promove a inclusão social. 2,6286 1,15517 350 

v36 O ensino a distância é uma ferramenta importante e 
aplicável ao cenário educacional brasileiro. 

2,7114 1,23680 350 

v37 O portal onde as disciplinas EaD são ministradas é 
adequado para o processo. 

2,6914 1,12624 350 

v49 A plataforma oferece um layout atrativo e de fácil utilização. 2,7571 1,17075 350 

v50 A plataforma é autoexplicativa. 2,8629 1,23397 350 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Nota: Média geral: 2,5299 

 

A intepretação dos dados da Tabela 7, assim como identificado anteriormente, 

destaca os baixos valores de média para as variáveis analisadas e, em 

contrapartida, assevera uma forte tendência de discordância por parte dos alunos 

participantes deste estudo. 

 

As duas variáveis de maiores índices de extração nesta dimensão foram, 

respectivamente, v50 (A plataforma é autoexplicativa) e v49 (A plataforma oferece 

um layout atrativo e de fácil utilização), e seus resultados, apesar de serem os mais 

elevados do grupo, ainda assim apresentam um nível de discordância, em termos 

agregados, as questões de layout da plataforma podem ser consideradas pontos de 
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criticidade importantes. Nesse sentido, sugere-se que a instituição faça um 

planejamento para uma reestruturação da plataforma, talvez iniciando das questões 

visuais mais tangíveis. 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado são os valores de médias extraídos das 

variáveis v17 (O canal disponibilizado para registrar a satisfação / insatisfação 

atende minhas necessidades) e v19 (A instituição em que estudo oferece 

treinamento da plataforma EaD para os alunos), menores índices deste grupo de 

variáveis.  

 

No concernente ao desvio padrão, assim como em todos os grupos analisados neste 

estudo, esse último grupo compõem-se de variáveis cujas respectivas amostras são 

constituídas heterogeneamente. Esse fato se justifica, principalmente, por se tratar 

de uma pesquisa de opinião (Malhotra, 2012), sendo, para este caso específico, a 

percepção de alunos acerca de determinados aspectos da educação a distância. 

Ressalta-se que a maior extração de desvio é a v36 (O ensino a distância é uma 

ferramenta importante e aplicável ao cenário educacional brasileiro) cujo valor fixou-

se em 1,23680, ou seja, foi a variável de maior heterogeneidade do grupo analisado. 

Observa-se que há uma discrepância entre as opiniões dos alunos neste sentido. 

 

Os dados explanados pelas variáveis deste grupo explicitam uma fragilidade da 

instituição, no que tange a comunicação entre aluno-organização e vice-versa, que 

foi avaliada como muito baixa. Notavelmente, tais achados vão de encontro com o 

modelo de qualidade de serviço de Zeithaml e Bitner (2003), incorrendo em fissuras 

em quatro das cinco dimensões da qualidade de serviço, a confiabilidade, a 

responsividade, a segurança e a empatia. Nesse mesmo sentido é importante, por 

parte da instituição, que repense sua plataforma de relacionamento com o aluno, 

uma vez que, dado afastamento físico do aluno nessa modalidade o relacionamento 

pode ser compreendido como uma das principais variáveis do processo 

ensino/aprendizagem na educação a distância (Keegan, 1991). 

 

O próximo capítulo apresenta as considerações finais que podem ser traçadas a 

partir das análises deste estudo.   
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5 Considerações Finais 

 

Atualmente, com o advento do avanço das tecnologias de informação, a modalidade 

de ensino a distância pode ser vista como uma tendência do mercado educacional 

brasileiro.  

 

Nesse contexto o processo ensino/aprendizagem, uma das estruturas basilares da 

sociedade encontra-se em meio a um intenso processo de mudança. Notavelmente 

este cenário traz consigo uma série de questionamentos acerca da efetividade 

dessa metodologia de ensino, muitas vezes gerando uma série de resistências entre 

alunos e professores. 

 

Mediante a este complexo contexto, o presente estudo optou por focar suas análises 

na qualidade de serviços de educação a distância em uma instituição de ensino 

particular privada localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estado 

Minas Gerais. Importante ressaltar que, para o caso específico deste estudo, optou-

se por analisar a qualidade de serviços educacionais em cursos presenciais em 

disciplinas específicas ofertadas na modalidade EaD. 

 

O objetivo central deste estudo foi analisar a percepção de alunos de uma faculdade 

privada localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG acerca da 

atratividade e da qualidade dos serviços educacionais oferecidos em disciplinas 

EaD. 

 

Para tal, metodologicamente, desenvolveu-se um estudo de bases descritivas, de 

abordagem quantitativa, baseada em um estudo de caso de uma Instituição de 

Ensino Superior privada. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um 

questionário estruturado contendo seis questões. As primeiras cinco questões 

constituíram os dados demográficos. A sexta questão foi composta por 50 variáveis 

em escala Likert de cinco pontos. Após a coleta e tabulação dos dados eles foram 

analisados com auxílio da estatística univariada, por meio da análise da descritiva de 

dados.  
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Ainda na etapa de coleta de dados é importante sublinhar que a mesma foi realizada 

dentro de sala de aula e a IES proporcionou todo o apoio necessário para que a 

pesquisa fosse realizada. 

 

Dentre os resultados alcançados, em primeira instância, importa mencionar que a 

maioria das variáveis apresentaram valores baixos no cálculo da média. Destaca-se 

ainda que das 50 variáveis em escala Likert analisadas apenas quatro delas fixaram-

se em valores de média superiores a 3 (ponto neutro da escala). Tais achados 

evidenciam alguns pontos de alerta para a instituição, dado que, de maneira geral, 

os serviços prestados pela mesma na plataforma EaD foram avaliados como de 

baixa qualidade, dado o elevado nível de discordância das variáveis analisadas.  

 

No quesito atratividade, destaca-se que a qualidade de serviços, atrelada a questões 

relacionadas à acessibilidade, podem ser consideradas como os principais fatores 

que influenciam a intenção de utilizar a plataforma. Contudo, a análise dessa 

dimensão salientou uma série de pontos críticos relativos à atratividade, como por 

exemplo fissuras percebidas no relacionamento que se estabelece entre instituição e 

alunos.  

 

Sob esse prisma discute-se que estas falhas incorrem na ruptura de duas 

importantes dimensões da qualidade de serviços, segundo Zeithaml e Bitner (2003), 

sendo elas responsividade e a confiabilidade do serviço. Visivelmente este sistema 

pode ser visto como uma espécie de reação em cadeia, dado que problemas 

relacionados a responsividade dos serviços que levam a perda da confiança no 

serviço por parte dos alunos. 

 

No concernente aos benefícios que a educação a distância pode propiciar, sob a 

ótica dos alunos participantes, o principal benefício desta metodologia de ensino 

reside em um fator de economia que tal modalidade possibilita à instituição.  

 

Nesse contexto é interessante sublinhar que o objetivo basilar da educação a 

distância reside no encurtamento da distância entre pessoas e ensino, bem como na 

promoção da interatividade entre os mesmos. Entretanto, o que se pode perceber é 
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que, na maioria das vezes a instituição não consegue assim fazer em função de uma 

gestão questionável da internet enquanto metodologia de ensino e aprendizagem. 

 

Nesse sentido, a baixa percepção de benefícios de provenientes de plataformas de 

EaD torna-se um fator alarmante para a IES em questão. Tais resultados permitem 

que seja questionada tal metodologia de ensino, ou pelo menos da forma com que 

elas são aplicadas no contexto das instituições de ensino superior brasileiras. 

 

Por fim, os resultados alcançados neste estudo asseveram que a questão da 

qualidade de serviços educacionais em modalidade à distância, na instituição objeto 

desta análise, é uma questão problema, uma vez que ela foi avaliada com baixos 

índices de médias, ou seja, elevado nível de discordância com a variável em 

questão. Em função disso torna-se importante, por parte da instituição, que o 

sistema de educação a distância seja repensado com o foco na qualidade de 

serviços, fato que contribuirá para que a mesma se posicione de maneira mais 

competitiva no mercado. 

 

5.1 Contribuições do estudo 

 

Entre as contribuições deste estudo ressalta-se que, organizacionalmente, esta 

pesquisa fornece à instituição objeto de estudo um relatório coerente acerca das 

questões relacionadas a educação a distância, bem como seus pontos críticos e 

principais falhas do processo. Sendo assim, este estudo pode contribui para que 

seja repensada a estrutura de ensino a distância da instituição em pauta.  

Outra contribuição importante foi o desenvolvimento do instrumento de coleta de 

dados, que poderá ser utilizado por outros pesquisadores da área. 

 

5.2 Limitações do estudo 

 

Como principal limitação deste estudo, destaca-se a abordagem metodológica, na 

qual optou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa apenas quantitativa, 

adotando-se, portanto, uma abordagem basicamente positivista. 
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5.3 Sugestões para futuros estudos 

 

Levando-se em consideração os resultados discutidos neste estudo, sugere-se o 

desenvolvimento de pesquisas de abordagens qualitativas com alunos da instituição 

a fim de que eles verbalizem com maior nível de profundidade as falhas identificadas 

nesta pesquisa. Sugere-se também entrevistas com diretores da instituição visando 

a discussão dos resultados da pesquisa quantitativa realizada. Por fim, faz-se 

interessante o desenvolvimento de pesquisas comparativas entre a modalidade de 

ensino a distância entre instituições públicas e privadas.  
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Apêndice A 

Carta de apresentação e Questionário 

 

 

Prezado (a) aluno(a), 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo de analisar a 

percepção de qualidade de serviços de ensino a distância oferecida nas disciplinas 

ministradas em modalidade EaD na Faculdade Pitágoras. Os resultados serão 

mantidos em sigilo e analisados em conjunto. A sua participação será de grande 

importância para o sucesso desta investigação. Não temos respostas exatas, 

marque a que mais se aproxima do que você pensa a respeito. 

 

Desde já agradecemos a sua valiosa colaboração para execução deste trabalho. 

 

Questionário 

 

1 - Sexo 
( ) Feminino 
( ) Masculino 
 
2 – Você trabalha atualmente? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
3 - Faixa Etária 
( ) Até 20 anos 
( ) De 21 a 30 anos 
( ) De 31 a 40 anos 
( ) De 41 a 50 anos 
( ) Mais de 50 anos 
 
4 – Curso: _________________________________________ 
 
5 – Período  
 
( ) 1º 
( ) 2º 
( ) 3º 
( ) 4º 
( ) 5º 
( ) 6º 
( ) 7º 
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( ) 8º 
( ) 9º 
 
6 - Para responder as perguntas seguintes marque a sua opinião usando a escala 
de 1 a 5, sendo: 
 

(1) Discordo totalmente 
(2) Discordo  
(3) Nem concordo nem discordo 
(4) Concordo 
(5) Concordo totalmente  

 
Pergunta 1 2 3 4 5 
Tenho facilidade para acessar a plataforma EaD.      
Consigo as informações de que preciso sobre a disciplina na plataforma 
EaD. 

     

A plataforma EaD é clara e de fácil entendimento.      
A internet é um fator facilitador do ensino.      
Sou favorável ao uso da internet para ministrar disciplinas de cursos 
presenciais. 

     

A disponibilidade de informações em disciplinas EaD é atualizada e 
moderna. 

     

A qualidade das disciplinas ministradas em EaD é a mesma que aquelas 
ministradas presencialmente. 

     

O nível de aprendizado alcançado em disciplinas EaD é o mesmo que as 
presenciais. 

     

Estou satisfeito com as disciplinas que fiz na modalidade EaD.      
As minhas dúvidas nas disciplinas EaD são esclarecidas em tempo hábil.      
A faculdade possui uma infraestrutura adequada para ministrar 
disciplinas na modalidade EaD. 

     

Disciplinas EaD ministradas em cursos presenciais é uma forma de 
agregar valor ao curso. 

     

As disciplinas ministradas na modalidade EaD promovem a interatividade 
entre alunos e professores. 

     

A faculdade dá suporte aos alunos de disciplinas EaD.      
Sou a favor da modalidade de ensino a distância.      
Faria um curso integralmente na modalidade EaD.      
O canal disponibilizado para registrar a satisfação / insatisfação atende 
minhas necessidades. 

     

Acredito que a instituição em que estudo conseguiu conciliar o avanço da 
informática com o atendimento humano. 

     

A instituição em que estudo oferece treinamento da plataforma EaD para 
os alunos. 

     

O layout da plataforma EaD me transmite facilidade de utilização.      
Um serviço de suporte on-line vinculado à plataforma de ensino a 
distância faria com que eu utilizasse mais essa plataforma. 

     

Estou satisfeito com o nível de serviço que a instituição em que estudo 
oferece na plataforma EaD. 

     

O acesso a plataforma EaD é fácil.      
O acesso a plataforma EaD é rápido.      
Consigo utilizar minha plataforma EaD de qualquer computador de 
maneira simples e rápida. 

     

È oferecido atendimento personalizado via plataforma EaD.      
O custo benefício das disciplinas ministradas em EaD é favorável aos 
alunos. 

     

O custo benefício das disciplinas ministradas em EaD é favorável à 
instituição. 
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Nas disciplinas EaD, além do professor posso contar com o auxílio de 
tutores. 

     

O ensino a distância favorece o aluno na construção do conhecimento.      
Os professores e tutores estão frequentemente disponíveis para 
conversas. 

     

O EaD traz contribuições significativas para a educação presencial.      
EaD traz novas possibilidades de comunicação e informação, além de 
fazer com que alunos e professores repensem suas práticas. 

     

O EaD promove a inclusão social.      
As disciplinas que tive na modalidade EaD atenderam minha expectativa.       
O ensino a distância é uma ferramenta importante e aplicável ao cenário 
educacional brasileiro. 

     

O portal onde as disciplinas EaD são ministradas é adequado para o 
processo. 

     

A distribuição de notas nas disciplinas EaD (metodologia e prazos) é 
condizente com a distribuição realizada nas disciplinas presenciais. 

     

As disciplinas que são oferecidas na modalidade EaD são coerentes com 
a proposta do ensino a distância e não causam perdas aos alunos.  

     

Eu me preparo com a pré-aula e aula, antes da aula presencial.      
Confio nos serviços que me são oferecidos na plataforma EaD.      
Tenho confiança no conteúdo que é ministrado via plataforma EaD.      
Todas as minhas solicitações na plataforma EaD são atendidas com 
prontidão.  

     

A resposta aos meus questionamentos via plataforma EaD é rápida e 
eficaz. 

     

Tenho segurança em usar a plataforma EaD para meus estudos.      
A plataforma EaD oferece segurança para os alunos, o que contribui 
para sua receptividade. 

     

Tenho atendimento personalizado para utilização da plataforma EaD.      
Considero satisfatório o atendimento que recebo na modalidade virtual.      
A plataforma oferece um layout atrativo e de fácil utilização.      
A plataforma é autoexplicativa.      

 
Agradecemos a sua participação. 

 


