ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA X EDUCAÇÃO PRESENCIAL: COMO
OS ALUNOS PERCEBEM AS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS
Vânia Medianeira Flores Costa1, Andressa Schaurich2, Aline Stefanan3, Elijeane Sales4,
Angélica Richter5
1

Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduação em
vania.costa@ufsm.br
2
Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduação em
dessaschaurich@gmail.com
3
Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduação em
aline_1934@yahoo.com.br
4
Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduação em
elijeanesales@gmail.com
5
Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduação em
angelica.keca@gmail.com

Administração,
Administração,
Administração,
Administração,
Administração,

Resumo - Existem duas modalidades de ensino na educação de nível superior:
presencial e a distância. A primeira congrega alunos e professores em um mesmo local
e ao mesmo tempo; e a segunda alunos e professores encontram-se em locais distintos
e não interagem necessariamente ao mesmo tempo comunicando-se por meio de
tecnologias de informação e comunicação. Contudo, nas duas modalidades de ensino a
aprendizagem acontece, mas de formas distintas, já que cada uma apresenta o
conteúdo de uma forma ao aluno e este deve adaptar-se para aprender. Deste modo,
este estudo procurou identificar as percepções dos acadêmicos dos cursos de
graduação em Administração presencial e Administração Pública a distância oferecidos
pela Universidade Federal de Santa Maria em relação às dimensões aluno/conteúdo,
aluno/professor e aluno/aluno. Trata-se de uma abordagem qualitativa no qual a partir da
realização de entrevistas semiestruturadas buscou-se verificar práticas vivenciais
percebidas pelos alunos. E a partir da análise dessas entrevistas realizou-se uma
categorização qualitativa das respostas resultando na construção de mapas cognitivos
referentes a cada uma das três dimensões - aluno/conteúdo, aluno/professor e
aluno/aluno - para os grupos de alunos do ensino a distância e presencial.
Palavras-Chave: Ensino a Distância, Ensino Presencial, Dimensão Aluno- Conteúdo,
Dimensão Aluno-Professor, Dimensão Aluno-Aluno
Abstract - There are two modes of teaching in higher education: classroom and distance.
The first brings together students and teachers in the same place at the same time; and
the second student and teacher are in different places and not necessarily interact while
communicating through information and communication technologies. As stated by
Gomes (2010) in classroom teaching, the interaction between people and the exchange
of experiences through dialogue assist in the teaching process can provide the necessary
luggage for the challenges that will be faced after graduation. Thus, the aim of this study
sought to identify the perceptions of undergraduate academic attendance Administration
and Public Administration distance offered by the Federal University of Santa Maria in
relation to the dimensions student-content, student-teacher and student – student, beside
the pedagogical practices considered most appropriate in the learning process. This is a
qualitative approach whith semi-structured interviews sought to verify experiential
practices perceived by students. And from the analysis of these interviews we carried out
a qualitative categorization of responses resulting in the construction of 9 cognitive maps
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of each dimension – student- content, student-teacher and student-student for each
groups of students of distance education and classroom.
KeyWords: Distance Education, Classroom Teaching Student-Content, Student-Teacher,
Student-Student

1. Introdução
Existem duas modalidades de ensino na educação de nível superior, presencial e a
distância. A modalidade de ensino superior presencial, ou convencional, é a que congrega
alunos e professores em um mesmo local e ao mesmo tempo; possibilitando a interação
direta entre alunos e professores (ANDRADE, 2010). Enquanto que a modalidade de
ensino superior a distância é aquela na qual, por meio de tecnologias de informação e
comunicação, os alunos e professores encontram-se em locais distintos e não interagem
necessariamente ao mesmo tempo, havendo uma interação indireta (ALVES, 2011). Nas
duas modalidades de ensino a aprendizagem acontece, mas de formas distintas, já que
cada uma apresenta o conteúdo de uma forma ao aluno e este deve adaptar-se para
aprender.
Desta forma, este estudo procurou identificar as percepções dos acadêmicos dos
cursos de graduação em Administração presencial e Administração Pública a distância
oferecidos pela Universidade Federal de Santa Maria em relação às dimensões
aluno/conteúdo, aluno/professor e aluno/aluno. De modo a analisar como acontecia a
relação entre alunos e professores; as interações entre alunos durante o curso, as
práticas pedagógicas destacadas pelos alunos no processo de aprendizagem; além de
comparar os grupos a fim de verificar pontos que podem complementar as práticas de
ensino-aprendizagem utilizadas em cada um dos ensinos.
O estudo está estruturado da seguinte forma: introdução apresentando a temática e
os objetivos; referencial teórico sobre o ensino superior presencial e o ensino superior a
distância; metodologia explicando como o estudo foi realizado; análise dos resultados
abordando as dimensões estudadas e considerações finais fazendo o fechamento do
estudo.
2. Educação Presencial e Educação a distância
De acordo com Aretio (1994), a Educação Presencial (EP), é o ensino
convencional, ou seja, aquele que acontece a partir da comunicação direta entre
professor e aluno. Para Iahn, Magalhães e Bentes (2008), na visão tradicional, o professor
exerce o papel de um transmissor de informações e o aluno o papel de repetidor destas,
sendo este o modelo de ensino-aprendizagem realizado nas escolas. Moura (2011)
corrobora afirmando que na modalidade de ensino presencial o professor costuma
transmitir o conhecimento aos alunos de forma direta, “seca”, limitando a participação dos
mesmos no processo. Vilela (2011) salienta ainda a importância da didática do professor
no ensino presencial afirmando que, se ela não for boa e madura o suficiente, os alunos
terão o aprendizado prejudicado.
Já a Educação a distância (EaD) destaca-se como uma forma de educação
adequada e desejável para atender às novas demandas educacionais decorrentes das
mudanças na nova ordem econômica mundial (BELLONI, 2003). Para Moore e Kearsley
(1996, apud RODRIGUES, 1998, p.6), a definição mais citada para EaD foi criada por
Keegan em 1980, sendo o “método de instrução em que as condutas docentes
acontecem à parte das discentes, de modo que a comunicação entre o professor e o
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aluno possa se realizar mediante textos impressos, meios eletrônicos, mecânicos ou
outras técnicas”.
A educação a distância, pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece, de
modo geral, que professor e aluno ficam separados fisicamente no espaço e/ou no tempo,
sendo que a interação entre eles ocorre de modo indireto, ou seja, pelo uso de alguma
tecnologia (MORAN, 2002; NUNES, 2012). Faria e Salvadori (2010) ressaltam que a
evolução do conceito de EaD se refere aos processos de comunicação, pois esta cada
vez mais passa a possuir maiores possibilidades tecnológicas para efetivar a interação
entre os pares para aprendizagem. Peters (2010, p. 44), contudo, ressalta ainda que
muitos autores, ao tentar conceituar a EaD, apresentam definições que estão
relacionadas apenas ao aspecto da distância física entre aluno e professor, esquecendose de levar em conta outras características que são específicas da EaD, as quais podem
ser destacadas: “o ensino da escrita predominando sobre o ensino docente; o estudo por
leitura fortemente acentuado em relação ao estudo pelo ouvir; o grau de acessibilidade
influenciando a qualidade do estudo e o status sociográfico dos estudantes”.
No Brasil, a Educação a distância é definida por meio do Decreto nº 5.622 de 19 de
dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), que a caracteriza como “modalidade educacional na
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos”.
Segundo Alves (2011), o ensino a distância caracteriza-se como a mais democrática das
modalidades de educação, já que é capaz de atender várias pessoas ao mesmo tempo e
chegar até elas apesar das diferentes distâncias e horários.
Assim, destaca-se que uma das características mais importante da EaD é sua
flexibilidade temporal e espacial, pois possibilita implementar propostas educacionais
organizadas e adequadas à realidade das pessoas que desejam continuar estudando
(COIÇAUD, 2001; SOUSA, 2004). Já para Almeida (2003), a administração do tempo pelo
aluno e a autonomia para realizar as tarefas são características importantes que devem
ser destacadas no ensino a distância, enquanto Castro et al. (2005) salienta que o aluno é
o ator principal no palco da educação a distância.
A respeito do processo de ensino-aprendizagem a distância Otsuka, Lima e Mill
(2011) elencam os principais atores e seus respectivos papéis nesse processo, conforme
exposto no Quadro 1.
Ator
Aluno
Professor
Tutor a
distância

Papel
Ator principal, com participação decisiva nas atividades durante o curso, que explora,
investiga e colabora no processo de organização coletiva de informações. O aluno deve
estar motivado para aprender, ter perseverança e responsabilidade, ter hábito de
planejamento e visão de futuro, ser pró-ativo, comprometido e autodisciplinado
Planeja as disciplinas por meio de materiais educacionais e atividades avaliativas e coordena
a equipe de tutores durante sua disciplina.
Encaminha e guia os alunos, respondendo a questionamentos no decorrer da disciplina.

Conduz os alunos no pólo, tendo como sua principal característica o contato presencial,
ajudando nas resoluções de exercícios e na elaboração de métodos de estudos. Estabelece
ligação com os professores e tutores a distância.
Quadro1 - Principais atores e seus papéis no ensino-aprendizagem a distância
Tutor
presencial

Fonte: Adaptado de Otsuka, Lima e Mill (2011).

De acordo com Oliveira, Vilas Boas e Bombassaro (2004), embora a EaD tenha
suas bases sedimentadas nas atrações e vantagens, ela é um processo educativo que
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também apresenta alguns limitantes e desvantagens, apresentados a seguir, na
comparação Ensino Presencial x Ensino a distância.
2.1 Ensino Presencial versus Ensino a distância
Segundo Gomes (2010), no ensino presencial, o convívio entre as pessoas e a
troca de experiências por meio de diálogo auxiliam no processo de ensino e podem
fornecer a bagagem necessária para os desafios que serão enfrentados após a conclusão
do curso. Contudo, paralelo a isso, no ensino a distância, o aluno tem a possibilidade de
regrar o seu estudo e conciliar com sua condição de trabalho ou financeira, não tendo a
necessidade de contato direto com outras pessoas diariamente, como no ensino
presencial. Nos últimos anos vários estudos têm comparado a educação presencial e a
educação a distância, como o desenvolvido por Aretio (apud OLIVEIRA et al., 2004). No
Quadro 2 apresenta-se uma comparação com as principais diferenças sugeridas pelo
autor entre essas modalidades.
Presencial
Estudantes homogêneos em idade, em
qualificação e em nível escolar.

A distância
Estudantes heterogêneos em idade, qualificação e
nível de escolaridade.
Aprendizagem independente que produz uma
Aprendizagem dependente, o aluno depende
menor interação social e é o aluno que determina
do professor e de uma estrutura curricular.
seu próprio currículo.
Somente um tipo de docente, basicamente
Vários tipos de docentes e estes são produtores de
um educador.
material.
Comunicação: uso limitado de meios e a
Comunicação: por ensino multimídia, sendo assim é
comunicação é direta.
diferenciada em espaço e tempo.
Tendência deverá ser mais democrático,
Nível universitário se torna menos
possibilitando maior acesso de estudantes por
democrático, mais elitista e seletivo.
curso.
Quadro 2 – Comparação ensino presencial e a distância
Fonte: adaptado de Aretio (1996, p. 58 apud Oliveira, Vilas Boas e Bombassaro, 2004, p. 16).

Percebe-se que ambas modalidades têm suas vantagens e desvantagens e que a
escolha por uma depende da necessidade e das preferências de cada aluno.
3. Procedimento Metodológico
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza descritiva de
abordagem qualitativa, que por meio de entrevistas semiestruturadas buscou verificar
práticas vivenciais percebidas pelos alunos. Godoy (1995) destaca que a pesquisa
qualitativa caracteriza-se pela preocupação essencial do investigador com o significado
que as pessoas dão às coisas e à sua vida e a descrição destas.
Do total de participantes do estudo, seis alunos pertenciam a modalidade de ensino
a distância e cinco alunos pertenciam a modalidade de ensino presencial; que estavam
cursando/cursaram as disciplinas de Finanças Públicas (Pólo – distância), e
Administração Financeira e Orçamentária I (presencial).
Quanto aos meios de investigação, foi utilizada para avaliação dos acadêmicos o
Modelo de Avaliação de Reação do EaD, original de Bueno (2003) e adaptado de Severo
(2008). Conforme Severo (2008, p.57), esta adaptação foi realizada porque o modelo
original foi “idealizado para avaliar de forma quantitativa o ensino a distância e
presencial”.
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Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que
possibilitaram seguir parcialmente um roteiro estabelecido, mas que deram condições
para que os entrevistados tivessem liberdade para desenvolver cada situação em
qualquer direção que considerassem adequadas (MARCONI &LAKATOS, 2005). A
interpretação e análise das entrevistas ocorreram em forma de análise de conteúdo, que
além de identificar e agrupar as informações e permitir a avaliação dos temas propostos
permite descrever e interpretar as classes de texto (BARDIN,1977).
A partir das transcrições das entrevistas realizou-se uma categorização qualitativa
das respostas e foram construídos mapas cognitivos. De acordo com Cossette e Audet
(1994) mapas cognitivos são representações gráficas da representação mental do
pesquisador sobre um conjunto de representações discursivas/narrativas enunciadas pelo
sujeito pesquisado a partir de suas próprias representações cognitivas acerca de algum
objeto particular.
4. Análise dos Resultados
A partir das entrevistas realizadas com os discentes da modalidade de ensino
presencial e a distância dos cursos de Administração da Universidade Federal de Santa
Maria, apresenta-se no Quadro 3 o perfil dos entrevistados.
Identificação EaD
Gênero Idade (anos)
ED1
Homem
32
ED2
Homem
29
ED3
Mulher
29
ED4
Homem
33
ED5
Homem
24
ED6
Mulher
26
Quadro 3 – Perfil dos entrevistados.

Identificação EP
EP1
EP2
EP3
EP4

Gênero
Homem
Homem
Mulher
Homem

Idade (anos)
19
22
19
19

EP5

Homem

19

Fonte: Dados da Pesquisa

A partir do Quadro 3, visualiza-se que eram seis entrevistados da modalidade a
distância: quatro homens e duas mulheres, entre 24 e 33 anos, média de idade de 28,9
anos; e cinco entrevistados da modalidade presencial: quatro homens e uma mulher,
entre 19 e 22 anos, média de idade de 19,6 anos. A faixa etária corrobora com Hiltz
(1993) que considera que os alunos do ensino a distância são mais maduros do que os da
modalidade presencial, que costumam ser mais jovens (FERLIN & TOZZI, 2005).
Para a construção das categorias ilustradas pelos mapas cognitivos foram
utilizadas as análises das entrevistas, permitindo a definição de atributos para cada
categoria, identificando, assim sua recorrência entre os entrevistados, como observado
nas Figuras 1 a 9. A seguir apresentam-se as seções: relação entre aluno e conteúdo,
relação entre aluno e professor e relação entre aluno e aluno.
4.1 Relação entre aluno e conteúdo
Esta primeira seção aborda a relação entre aluno e conteúdo, no qual foram
analisados os seguintes tópicos: forma de apresentação do conteúdo, absorção das
informações e interação do aluno com o conteúdo. A Figura 1 apresenta a percepção dos
entrevistados do EaD em relação a forma de apresentação do conteúdo.
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Figura 1 - Mapa cognitivo da relação entre aluno e conteúdo dos entrevistados EaD.
Fonte: Dados da Pesquisa

Como pode ser visualizado na Figura 1em relação à forma de apresentação do
conteúdo, os alunos do EAD destacaram o material impresso (6), falta de professor
presencial (4), internet (1) e o moodle (2). Neste grupo os seis entrevistados referiram-se
ao material impresso que recebem das disciplinas como forma de apresentação do
conteúdo, elogiando o recurso e considerando-o muito didático. Porém, quatro deles
levantaram a questão da falta de professor presencial como um ponto negativo da
apresentação do conteúdo.
Em relação a como acontece a absorção do conteúdo, foram identificados os
atributos sistema de avaliação (2), youtube (2), professor (3) e falta de aplicação na
prática (1). Três alunos conferiram nível relevante de responsabilidade ao professor pela
absorção do conteúdo por parte dos alunos, inclusive citando o exemplo da diferença que
fez um professor ao elaborar uma vídeo-aula na qual tirava as principais dúvidas dos
alunos levantadas anteriormente. Dois alunos citaram que em relação a algumas
disciplinas, principalmente da área das ciências exatas, eles precisavam buscar vídeos
explicativos no youtube, pois o material impresso disponibilizado não era suficiente para o
entendimento do conteúdo. Ainda, dois alunos criticaram o sistema de avaliação da
modalidade a distância por considerar que apenas uma prova presencial por disciplina e
trabalhos enviados via sistema não avaliam se o aluno realmente aprendeu ou não.
A respeito das formas de interação entre aluno e conteúdo, foram levantados os
atributos: material impresso (5), internet (4) e falhas de comunicação com tutor e
professor a distância (1). Cinco entrevistados citaram o material impresso como forma de
interação com o conteúdo e novamente demonstraram satisfação acerca do mesmo.
Ainda, como complemento ao material impresso, quatro alunos citaram a internet como
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fonte de busca pela interação com o conteúdo. Um aluno declarou que as falhas de
comunicação entre alunos, professores e tutores a distância dificulta a interação com o
conteúdo, pois às vezes o aluno faz uma pergunta e recebe uma resposta incompatível ao
que tinha questionado. No geral, percebe-se pela análise da Figura 1 que os discentes
entrevistados do EaD estão em parte satisfeitos com sua relação com o conteúdo, mas
destacam pontos críticos a serem trabalhados para melhorar esta questão.
Já os alunos do EP, como mostra Figura 2, identificaram os seguintes atributos em
relação a forma de apresentação do conteúdo: didática do professor (3), exercício (2),
apresentação no Microsoft PowerPoint (1) e estudo de caso (1). Três dos cinco alunos
entrevistados do ensino presencial citaram que a apresentação do conteúdo varia muito
conforme a didática de cada professor ao ministrar as disciplinas, que é “por vezes
positiva e por vezes negativa.” Sobre isso, um aluno citou o uso excessivo de
apresentações no PowerPoint, sendo caracterizado como ponto negativo em relação a
alguns professores. Como formas positivas de apresentação do conteúdo, dois alunos
citaram os exercícios feitos acerca do conteúdo e um aluno citou os estudos de caso
como uma complementação para as disciplinas teóricas.

Figura 2 - Mapa cognitivo da relação entre aluno e conteúdo dos entrevistados EP.
Fonte: Dados da Pesquisa

Em relação à absorção do conteúdo, os alunos entrevistados do EP levantaram
como importantes: noção/ideia (2), adaptação (1), mudança (1) e esforço próprio (1).
Destaca-se, nesta seção, principalmente que dois alunos responderam que não
absorveram os conteúdos por completo, mas tinham uma noção geral que os ajudava a
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buscar o que era necessário quando precisavam utilizar alguns conhecimentos
específicos. Sobre a interação com o conteúdo, os entrevistados mencionaram os
atributos leitura adicional (2), oportunidade prática (1) e atividades propostas pelo
professor (1). Dois alunos responderam que além do material disponibilizado e sugerido
pelo professor, pesquisavam e estudavam com materiais adicionais em casa para melhor
compreender o conteúdo. Um aluno citou que a oportunidade de aplicar na prática a teoria
aprendida em sala de aula “traz uma interação muito positiva” e outro aluno citou que as
atividades propostas pelo professor em relação ao conteúdo fazem os alunos refletirem e
formarem sua opinião sobre o estudado, sendo estas formas avaliadas como positivas da
interação entre o aluno e o conteúdo. Pode-se considerar, a partir da análise da Figura 2,
que os alunos entrevistados do ensino presencial têm uma visão mais crítica a respeito da
forma como o conteúdo é apresentado, mas que no geral estão satisfeitos com a
absorção e a interação que tem com o conteúdo.
Quando questionados sobre sua participação no processo de ensinoaprendizagem, como demonstra a Figura 3, os alunos do EaD levantaram os atributos
dedicação (2) e exigência (1) e os alunos do EP levantaram como atributos: interesse (2),
esforço (1) e obrigação (1). Dois alunos do EaD apontaram que a dedicação por parte do
aluno é que faz o processo de ensino-aprendizagem ter sucesso e um aluno comparou a
exigência por parte do aluno no ensino a distância e no ensino presencial, concluindo que
no EaD o aluno precisa se esforçar mais para aprender.

Figura 3 - Mapa cognitivo da participação do aluno EaD e EP no processo de ensino-aprendizagem.
Fonte: Dados da Pesquisa

Dois alunos do EP destacaram que a participação deles no processo de ensinoaprendizagem varia conforme o interesse pelo conteúdo que está sendo ensinado e um
aluno levantou que sua participação “é satisfatória porque ele se esforça para isto”. Ainda,
um aluno do EP levantou que a participação do aluno no processo de ensinoaprendizagem está ligada ao quanto ele é cobrado para tal.
Observa-se que dentre os entrevistados, o aluno do EaD destaca com mais
veemência a importância do esforço próprio em comparação ao aluno do EP, que por
vezes precisa ser cobrado, para participar mais, como constatado na resposta do
entrevistado EP5, o que demonstra um perfil dependente do professor e colegas para
orientação do aluno do EP, que prefere ter uma autoridade para dizer-lhes o que fazer
(GRASHA, 1996).
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4.2 Relação entre aluno e professor
Esta seção aborda a relação entre aluno e professor, sendo analisados como
acontece a interação, com que frequência e se as mesmas são suficientes para o
aprendizado. Na Figura 4 apresenta-se estes atributos em relação a opinião dos
entrevistados dos curso EaD.

Figura 4 - Mapa cognitivo da relação entre aluno e professor dos entrevistados EaD.
Fonte: Dados da Pesquisa

Como demonstrado na Figura 4 a interação dos alunos do EaD com o professor
aconteceram devido ao interesse do professor (2), a falta de retorno (2) e a rejeição (1).
Ressalta-se que a maioria dos entrevistados citou a dificuldade de contato com o
professor e até mesmo o descaso de alguns no momento do retorno como fator limitador
nessa interação. Quanto à frequência com que aconteceram essas interações os alunos
do EaD citaram: que procuravam os professores conforme sentiam dificuldade na
disciplina (2), todavia como algumas vezes o retorno demorava acabavam deixando de
procurar auxílio com os mesmos. Severo (2008), em seu estudo, identificou que quase
metade dos alunos que participaram de sua pesquisa mostrou-se insatisfeitos em relação
à frequência de interações destacando, principalmente, que as disciplinas exatas,
deveriam ter mais momentos de interação. Conforme Santos (2000), para um bom
aprendizado fica imprescindível que o aluno se comunique com o professor, conseguindo
tirar suas dúvidas no menor tempo possível.
Contudo entre os alunos do presencial, conforme a Figura 5, a interação com o
professor acontece, na maior parte, em sala de aula (2), que têm oportunidade para
conversar após a aula (2), mas que essa abertura depende muito de cada professor. Em
relação a frequência com que acontecem as interações, os alunos ressaltaram que
ocorrem quase sempre após a aula (3), mas que também podem ser feitas por
agendamento (1) ou por meios eletrônicos (celular, e-mail e redes sociais).
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Figura 5 - Mapa cognitivo da relação entre aluno e professor dos entrevistados EP.
Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto essas interações serem suficientes para o aprendizado os alunos
acreditam que esta influencia, mas depende também da abertura e incentivo por parte dos
docentes.
Já quando questionados sobre a influência que o professor teve no seu processo
de aprendizagem, de acordo com a Figura 6, os alunos do EaD salientaram que o
incentivo por parte do professor é básico (3), pois eles apenas colocavam a atividade no
portal, e a maior influência seria por parte dos tutores (2), com quem eles mantêm maior
contato, e quem os incentiva para que as atividades sejam concluídas. De acordo com
Schröeder (2005) a postura do tutor de contextualizar as aulas com discussões que
envolvem o cotidiano dos alunos é uma maneira muito positiva e que ajuda a reter a
atenção dos mesmos, diminuindo a evasão do curso a distância.

Figura 6 - Mapa cognitivo da influência do professor no processo de ensino-aprendizagem.
Fonte: Dados da Pesquisa
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Enquanto, que para os alunos do EP a influência se dá pelo incentivo por parte dos
professores (2) motivando-os a se aprofundar nos estudos fora da sala de aula indo além
do conteúdo já abordado. Os alunos também salientaram que quando os mesmos
proporcionam atividades diferenciadas (2) como forma de aprendizado, as disciplinas
tornam-se mais interessantes. Nesse sentido, Santos (2000) destaca que uma das
maneiras do professor influenciar o aluno é trazendo as teorias para o cotidiano do aluno
sempre tentando aliar prática a teoria, pois somente desta forma o aluno conseguirá reter
o conteúdo de uma maneira simples e como consequência se sentindo motivado frente ao
conteúdo.
4.3 Relação entre aluno e aluno
Esta seção aborda a relação entre os alunos, como acontece o processo de
ensino-aprendizagem e a influência dos colegas no interesse pelos assuntos, além de
como os conteúdos aprendidos podem ser aplicados na prática. A Figura 7 elucida a
relação entre os alunos EaD no processo de ensino-aprendizagem e como esta se
mostrou pouco interativa, uma vez que os alunos se encontravam, na maioria, em dias de
prova (6).

Figura 7 - Mapa cognitivo da relação entre os alunos entrevistados do EaD.
Fonte: Dados da Pesquisa

A maioria das interações ocorre em ambientes virtuais como fórum (2), facebook
(1), moodle (1) e mesmo assim não é frequente, o processo de ensino-aprendizagem
ocorre em decorrência da troca de experiências e dúvidas nesses canais, pois segundo
um dos respondentes uma dúvida expressa no ambiente, ás vezes, pode-se tratar da
dúvida de outro colega, assim a resolução desta acaba sendo benéfica para ambos
(ED1). Para Borges e Fagundes (2009) a qualidade de comunicação e de interatividade
com os sujeitos envolvidos em um curso a distância dependerão do interesse dos
estudantes e também dos critérios que serão delimitados pelos organizadores e
administradores do curso. Sobre exercer influência em outros assuntos os alunos de EaD,
apontaram que as conversas entre colegas podem influenciar no interesse, e citaram
como exemplo a influência de uma colega que possuía experiência e conhecimento em
Contabilidade o que os ajudou a se interessar pelo conteúdo (ED2).
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Quando analisadas a relação de ensino-aprendizagem entre os alunos do EP essa
se mostrou diversa daquela encontrada entre os alunos do EaD como demonstrado na
Figura 8, devido, especialmente, a maior proximidade entre os colegas.

Figura 8 – Mapa cognitivo da relação entre alunos entrevistados do EP.
Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com os alunos do EP o processo de ensino-aprendizagem é favorecido
pelas atividades em grupo (5), mas também é limitado pelos colegas mais próximos (2),
assim como pela troca de experiências (1), para EP2 as vivências dos colegas podem
ajudá-los a enfrentar situações futuras semelhantes. Quanto à influência no interesse
pelos assuntos estudados, esses alunos consideraram que o empenho parte mais de
iniciativa própria (4) e também depende da proximidade entre os colegas (1), para eles os
colegas com quem têm melhor relacionamento são capazes de interferir na escolha dos
temas estudados, segundo EP2 para ocorrer essa influência “tem que ser alguém mais
próximo”.
A respeito da aplicação prática dos conhecimentos entre os alunos de ambas as
modalidades, conforme a Figura 9, percebe-se que para os respondentes da modalidade
EaD o conhecimento os ajuda a compreender melhor o trabalho (5), pois alguns dos
alunos já atuavam no mercado de trabalho.

Figura 9 – Mapa cognitivo da aplicação prática dos conhecimentos.

Fonte: Dados da Pesquisa
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Além disso, os auxilia a desenvolver ideias novas no trabalho (1), para ED1 o
conhecimento adquirido o “ajudou a ter ideias e percepções novas sobre a
administração”. Enquanto que para os alunos respondentes do EP essa aplicabilidade
mostra-se um pouco distante da realidade, pois veem divergência entre a teoria e a
prática (3), outros, por sua vez acreditam que quando estiverem estagiando (2) possam
colocar em ação os conhecimentos adquiridos, EP3 acredita que quando estiver
trabalhando colocará em prática os conhecimentos aprendidos durante o curso.
5. Considerações Finais
Por meio deste estudo, foram analisas as modalidades de ensino superior
presencial e ensino superior a distância a partir da percepção dos acadêmicos dos cursos
de graduação em Administração presencial e Administração Pública a distância
oferecidos pela Universidade Federal de Santa Maria em relação às dimensões
aluno/conteúdo, aluno/professor e aluno/aluno.
Sobre a interação com o conteúdo, os entrevistados do EP mencionaram os
atributos leitura adicional e atividades propostas pelo professor, enquanto que os
entrevistados do EaD, apontaram o material impresso e a internet. Em relação à interação
entre alunos e professores, os alunos do EaD destacaram a dificuldade de contato com o
professor e até mesmo o descaso de alguns no momento do retorno como fator limitador
na interação. Os alunos do EP destacaram que a interação com o professor acontece, na
maior parte, em sala de aula, mas que os mesmos têm oportunidade para conversar após
a aula. Acerca das interações entre os alunos durante o curso, os entrevistados do EaD
consideraram este aspecto pouco significativo, uma vez que os mesmos se encontravam,
na maioria das vezes, em dias de prova, e em menor frequência comunicavam-se em
ambientes virtuais como fórum, facebook e/ou moodle. Quanto aos alunos do EP, estes
relataram que interagem no dia-a-dia em sala de aula, realizam atividades em grupo e
estudam juntos de acordo com a afinidade entre os colegas. Sobre as práticas
pedagógicas consideradas mais adequadas no processo de aprendizagem, os alunos do
EP consideram que os trabalhos em grupo auxiliam o processo de aprendizagem e os
alunos EaD, acreditam que respostas mais rápidas às dúvidas e comunicação mais
efetiva trariam melhorias no processo de aprendizagem.
Para os próximos trabalhos sugere-se o alinhamento de trabalhos qualitativos e
quantitativos a fim de promover maiores contribuições e questionamentos sobre a
temática proposta.
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