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RESUMO 

 

Durante muitos anos o modelo de educação tradicional reunia seus principais 
personagens em um mesmo ambiente físico, onde o conhecimento era transmitido 
pelo professor a todos os seus alunos de forma simultânea. A educação a distância 
representou uma quebra destes paradigmas. O conhecimento passou a ser 
construído em conjunto por personagens, agora separados física e temporalmente, 
através de interações múltiplas possibilitadas por ferramentas tecnológicas que os 
unem. Entretanto, a educação a distância sempre esteve cercada de desconfianças, 
tanto no que se refere à qualidade do ensino ministrado quanto à aceitabilidade dos 
ex-alunos desta modalidade junto a setores da sociedade. Este trabalho tem como 
objeto de estudo a avaliação da eficácia dos cursos tecnológicos realizados em 
educação a distância, para o desenvolvimento de carreira profissional de tecnólogos 
e outros profissionais. Desde o seu surgimento, a modalidade de educação a 
distância é alvo de descrenças por parte de setores da sociedade, especialmente no 
que se refere à qualidade do ensino ofertado e da aceitabilidade, por parte do 
mercado de trabalho, de um profissional formado nesta modalidade, motivos estes 
que levaram à presente investigação. A pesquisa foi dirigida aos egressos de uma 
instituição superior de ensino a distância, com sede física no estado do Paraná, mas 
que mantém polos de apoio presencial em todos os Estados da Federação. A 
população avaliada foi constituída por egressos que se formaram entre os anos de 
2004 e 2010, em nove cursos tecnológicos (marketing, processos gerenciais, gestão 
pública, gestão da produção industrial, gestão financeira, gestão comercial, logística, 
comércio exterior e secretariado) e procurou identificar o grau de contribuição que o 
curso realizado trouxe ao egresso em termos de: (a) satisfação pessoal na 
realização do curso, (b) colocação e recolocação profissional e (c) impacto gerado 
em termos de ganho salarial ou promoção. Os resultados mostram que o mercado já 
reconhece a qualidade deste tipo de profissional, além das distribuições estatísticas 
relacionadas a aspectos sociais e pessoais dos egressos. 
 
Palavras-chave: Educação a distância. Eficácia. Curso tecnológico. 
Empregabilidade. Carreira Profissional. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

For many years the traditional educational model met its main characters in the same 
physical environment, where knowledge was transmitted by the teacher to all 
students simultaneously. The distance education represented a breach of these 
paradigms. The knowledge has to be built jointly by the characters, now separated 
physically and temporally, through multiple interactions made possible by 
technological tools that unite them. However, distance education has always been 
surrounded by distrust, both in terms of teaching standards about the acceptability of 
the alumni of this modality with the sectors of society. This work aims to evaluate the 
effectiveness of technological courses on distance education modality, for the career 
development of technologists and other professionals. Since its inception, the 
modality of distance education is the target of disbelief on part of sectors of society, 
especially with regard to the quality of education offered and the acceptability by the 
labor market for a professional trained in this modality. All these reasons led to this 
investigation. The survey was addressed to graduated students from a superior 
institution with distance learning, based on Parana State, that maintains support 
centers in all states. The population studied consisted of people who graduated 
between 2004 and 2010 in nine technological courses (marketing, management 
processes, public governance, management of industrial production, financial 
management, sales management, logistics, foreign trade and secretariat) and sought 
to identify the degree of contribution that was brought from the graduation course in 
terms of: (a) personal satisfaction in the completion of the course, (b) placement and 
outplacement and (c) impact generated in terms of salary or gain promotion. The 
results show that the market already recognizes the quality of this type of 
professional, in addition to statistical distributions related to social and personal 
aspects of the graduated professionals. 
 
Keywords: Distance education. Efficacy. Technological course. Employability. 
Professional career. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A forma tradicional de transmissão do conhecimento nos bancos escolares 

vem passando por profundas alterações nos últimos anos. A ideia de ser o professor 

o possuidor de todo o conhecimento a ser transmitido aos seus alunos está sendo 

substituída pela ideia de ser ele um facilitador do conhecimento, que, por sua vez 

está em constante transformação, é repetidamente criado, recriado e modificado 

pela ação de cada agente pelo qual ele passa. Sendo assim, neste cenário, 

professor e alunos, cada um e todos ao mesmo tempo criam e modificam o 

conhecimento pelas constantes interações. 

O incremento e a disseminação de novas tecnologias de informação e 

comunicação, a possibilidade de acesso à internet a um número cada vez maior de 

pessoas e a rapidez de circulação das informações por diversos meios são alguns 

fatores que podem ser citados como difusores de uma modalidade de transmissão 

do conhecimento que cresce de forma significativa: a educação a distância (EaD). 

Na educação à distância o aprendizado é pensado e estruturado para 

ocorrer normalmente em um local diferente do lugar de ensino. Existe a necessidade 

de técnicas especiais de criação do curso para a instrução e a interação entre os 

participantes se faz por meio de várias tecnologias. Também há necessidade de 

estruturas organizacionais e administrativas especiais (MOORE e KEARSLEY, 

2007). Entretanto, percebe-se que a educação a distância entendida como a 

transmissão de conhecimentos onde o professor e o aluno não se encontram no 

mesmo espaço físico não é algo tão recente assim. Desde décadas passadas a 

distância física entre professor e aluno era vencida por correspondências, pelas 

transmissões via rádio e televisão. Mas esta modalidade de ensino cresceu de forma 

vertiginosa com o advento da internet e as possibilidades criadas a partir do seu 

surgimento. 

Alguns fatores responsáveis pelo seu crescimento estão atrelados a 

características específicas da EaD, como a inexistência dos limites físicos de uma 

sala de aula, que restringem o número de alunos, e a possibilidade de um único 

professor mediar o ensino e a aprendizagem para um público muito variável, de 

algumas dezenas a milhares de alunos. Além disso, na EaD não existem os limites 

temporais das aulas ou seja, há possibilidade de cada aluno acessar os conteúdos 
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conforme sua disponibilidade de tempo. Por todas essas razões, pode-se utilizar 

esta modalidade de ensino na educação formal, fornecida pelas escolas 

regularmente estruturadas e reconhecidas pelo Ministério de Educação e Cultura 

(MEC), para a educação profissionalizante, voltada para o acesso ao mercado de 

trabalho, ou até em programas de treinamentos de empresas, fornecida aos 

colaboradores ou ao grupo de colaboradores de uma determinada empresa. 

Uma forma de educação como a EaD representa uma mudança de 

paradigma bastante significativa em relação ao modelo anterior, o presencial. 

Entretanto, hoje, a EaD padece do desafio de vencer uma certa estigmatização, 

como denominou LESSA: 

 

Acredite-se ou não, houve um tempo em que ninguém imaginava que se 
pudesse educar sem um professor fisicamente presente junto ao aluno, de 
modo a transmitir-lhe seu saber e a corrigir os erros cometidos durante a 
aprendizagem. Na verdade, esta crença, ao ter sido mantida durante 
séculos, ditou raízes tão profundas que até hoje muitas pessoas, até nas 
universidades, acham que qualquer educação que não tenha um professor 
presente só pode ser uma educação de segunda classe. (LESSA, 2011 
apud BORDENAVE, 1995) 

 

A consequência das dúvidas que pairam sobre o alcance dos objetivos 

educacionais quando se fala nesta modalidade de ensino manifesta-se sobre o 

mercado de trabalho no que se refere aos egressos – alunos que colaram grau. Aqui 

fazemos referência apenas aos que concluíram com aproveitamento e aprovação 

nos cursos à distância que realizaram. Há necessidade de se estabelecer uma 

verificação em relação aos impactos causados pelos egressos desta modalidade de 

ensino junto ao mercado de trabalho, no sentido da empregabilidade, verificando se 

o ensino ministrado via EaD é capaz de promover este ex-aluno ao acesso a esse 

mercado, ou dar-lhe condições de ascensão profissional, principalmente nas áreas 

ligadas ao desenvolvimento tecnológico. 
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1.1 TEMA E MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação trouxeram a 

possibilidade de acesso ao ensino a diversas pessoas, antes privadas deste direito 

básico de cidadania. Por meio delas, a educação tornou-se acessível a uma boa 

parcela da população que, por questões de horário das suas obrigações 

profissionais ou pela distância aos centros educacionais não podem adquirir os 

conhecimentos necessários para a sua educação e ou aperfeiçoamento profissional 

(LISONI; LOYOLLA, 2012). 

As possibilidades de ensino também foram ampliadas no que se refere à 

diversidade de público e conteúdo ministrado. 

Os mesmos autores apontam que:  

 

a EaD-Online tem sido utilizada em várias modalidades de ensino, 
treinamento e aprendizado, dentre elas destacam-se: a formação e a 
capacitação profissional [...], a capacitação e atualização de professores 
[...], a educação aberta e continuada [...], o aprendizado para adulto [...] e 
para estudantes impossibilitados [...] (LISONI; LOYOLLA, 2012). 

 

Em outras palavras, o ensino em EaD pode ser aplicado para diversas áreas 

do conhecimento e para um público muito variável. 

Atualmente, no Brasil, a educação a distância está em consonância com o 

que foi estabelecido pelo art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), editada em 1996, sendo regulamentada pelo Decreto nº. 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005. Estes dispositivos legais permitem “a educação a distância em 

todos os níveis e modalidades educacionais, que classifica em Educação Básica, de 

jovens e adultos, especial, profissional e superior [...]” (LESSA, 2011). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se difundiu e se democratizou o 

acesso à educação, por meio da EaD, ainda persistem alguns questionamentos 

sobre a qualidade do ensino que é ofertado dentro desta nova realidade, ou seja, 

aluno e professor física e temporalmente separados, havendo liberdade ao aluno 

para acessar os conteúdos no momento que melhor lhe convenha. Questiona-se a 

falta de preparo dos docentes para atuar especificamente nesta modalidade de 

ensino bem como a inadequação metodológica utilizada, problemas típicos 
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apresentados por um quadro de docentes que vivem “o paradoxo de ensinar de uma 

maneira que não foram ensinados” (NETTO; GIRAFFA, 2012). 

Estas dúvidas, aos poucos, estão sendo deixadas para trás, como está 

registrado no Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil de 2010, 

realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). 

 

A EAD já foi considerada, no Brasil, uma educação de menor qualidade, 
destinada aos que, por questões socioeconômicas, não tinham acesso ao 
ensino formal. Assim, eram desenvolvidos cursos que ensinavam, entre 
outros assuntos, conteúdos de corte e costura, taquigrafia, montagem e 
conserto de rádios e televisores. Hoje, a situação encontra-se bem 
diferente. Há uma legislação que apoia a formação a distância e a 
certificação do aluno dos cursos de EAD autorizados passou a ter o mesmo 
valor que os cursos presenciais. (ABED. Relatório Analítico 2010). 

 

Estes questionamentos que ainda persistem, acerca da qualidade de um 

curso ofertado nessa modalidade podem suscitar dúvidas sobre o profissional 

formado e que ingressa no mercado de trabalho. Afinal, o mercado espera um 

profissional cada vez mais qualificado, diante da alta competitividade entre as 

corporações. Estas dúvidas levaram ao tema a ser desenvolvido por este trabalho. A 

linha investigativa da pesquisa abrangerá uma determinada faixa de público – 

egressos de cursos superiores a distância ligados às áreas tecnológicas – com o 

intuito de descobrir se estes profissionais são requisitados e aceitos pelas empresas 

após a conclusão de um curso em EaD. 

E esta aceitação abrange duas vertentes: o profissional que efetivamente 

ingressa no mercado e aquele que já tem sua colocação profissional. Estas duas 

vertentes levam a responder uma dupla problematização: o ensino oferecido por 

uma Instituição Superior de Ensino a Distância possibilita ao egresso dessa 

instituição a colocação no mercado de trabalho ou possibilita a ascensão 

profissional aos egressos que já estavam empregados? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A educação a distância é uma forma de ensinar que cresce aceleradamente, 

acompanhando a evolução tecnológica dos meios de informação e de comunicação, 

continuamente desenvolvidos e aperfeiçoados. A cada ano surgem novos cursos, 

em diversas áreas do conhecimento, representando um acréscimo no contingente 

de pessoas formadas por este sistema. A educação superior à distância não foge 

deste cenário. Tanto que, desde o ano de 2004, o MEC, através da Portaria nº. 

4.059/04 autorizou, inclusive, as Instituições de Educação Superior (IES) a ofertarem 

até 20% da carga horária de seus cursos presenciais na modalidade semipresencial. 

Entende-se modalidade semipresencial, de acordo com o referido Decreto: 

 

como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de 
recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 
utilizem tecnologias de comunicação remota. (MEC – Portaria 4.059/04, art. 
1º, § 1º) 

 

Porém, quando se trata de IES que trabalham exclusivamente na 

modalidade de ensino a distância o crescimento é bastante significativo. De acordo 

com o Censo da Educação Superior, no ano de 2001 o número de alunos de 

educação superior matriculados na modalidade a distância era praticamente 

insignificante, e no ano de 2010 o percentual saltou para 14,6% de todos os alunos 

matriculados em algum curso de educação superior (INEP – Censo da Educação 

Superior, 2010). 

Por outro lado, o número de egressos das IES a distância aumenta a cada 

ano e esses recém-formados se deparam com um mercado de trabalho cada vez 

mais necessitado de profissionais qualificados para atuarem no universo corporativo, 

visto que a competitividade entre as empresas é acirrada e a qualificação 

profissional passa a ser um diferencial competitivo. 

Esta pesquisa pode representar uma significativa contribuição para a 

verificação da aceitabilidade pelo mercado de trabalho dos egressos de uma 

instituição de ensino superior em EaD. Foram pesquisados os dados acerca da 

empregabilidade de egressos oriundos de nove cursos de uma IES que atua 

exclusivamente na modalidade à distância, sobre uma população bastante 
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significativa do ponto de vista quantitativo. A amostragem, por sua vez, também 

correspondeu a um percentual considerável, como será descrito adiante, na 

metodologia adotada. 

Acredita-se que esta pesquisa servirá como um indicador a respeito do 

comportamento do mercado de trabalho em relação aos egressos de cursos 

superiores na modalidade a distância, permitindo que preconceito e desconfianças 

que ainda pairam sobre este tipo de ensino sejam reconsiderados. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar se os cursos superiores em 

tecnologia na modalidade à distância, são eficazes em preparar os seus egressos no 

que se refere à sua empregabilidade. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para o alcance deste objetivo geral, três objetivos específicos de pesquisa 

se apresentaram como necessários a serem respondidos: 

a) conhecer o perfil dos egressos em cursos superiores em tecnologia na 

modalidade à distância; 

b) avaliar a satisfação do egresso em relação ao curso superior em 

tecnologia no qual se formou; 

c) identificar a colocação profissional dos egressos de cursos superiores 

em tecnologia na modalidade a distância. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação e a pesquisa realizada serão apresentados em um total de 

sete capítulos. 

Após as noções introdutórias, constantes do capítulo um, a fundamentação 

teórica inicia-se no capítulo dois. Neste capítulo são apresentados os aspectos 

básicos a respeito do mercado de trabalho e da empregabilidade no Brasil. 

No capítulo três são abordados aspectos relevantes sobre a educação a 

distância – incluindo aspectos básicos e o histórico da EaD no mundo e no Brasil – e 

o seu impacto sobre o mercado de trabalho e as necessidades deste mercado com 

relação à capacitação profissional. 

A proposta de pesquisa, os materiais e métodos empregados estão descritos 

no capítulo quatro. 

No capítulo cinco são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, 

através de análises diretas e cruzadas dos dados obtidos. 

Finalmente, nos capítulos seis e sete são apresentadas as conclusões e 

considerações finais, além de um portfólio de sugestões dirigidas para as instituições 

de ensino na modalidade EaD. 
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2 MERCADO DE TRABALHO E EMPREGABILIDADE NO BRASIL 

 

2.1 O MERCADO DE TRABALHO 

 

A palavra “trabalho” origina-se da palavra latina tripalium, que servia para 

designar um “instrumento formado por três estacas para manter presos bois ou 

cavalos difíceis de ferrar, [...] pena ou servidão do homem à natureza” (CARMO, 

1997). A partir desse sentido de esforço despendido para garantir a sobrevivência, 

denominou-se trabalho a atividade humana exercida para obtenção de recursos que 

garantam a satisfação das necessidades básicas, chegando nos nossos dias a 

designar produtividade e ocupação. 

Na atualidade a palavra trabalho, segundo Codo (1993), é encontrada como 

sinônimo de atividade, ocupação, ofício, profissão, tarefa, opondo-se a lazer. Ela 

aparece, ainda, para designar o resultado de uma determinada ação e observa-se 

que, em vários idiomas, a palavra trabalho apresenta um significado em duplicidade, 

pois se refere tanto à ação como a esforço, moléstia ou fadiga. Conforme Codo 

(1993) tem-se que trabalho se constitui em “um esforço humano que implica 

sacrifício e dor, moléstia e sofrimento, que determina a produção ou conservação de 

um bem ou de uma utilidade” ou, ainda, que trabalho é a denominação dada “ao 

conjunto de operações realizadas por um ou vários trabalhadores, orientados para a 

produção de uma mercadoria ou realização de um serviço.” (CODO, 1993). 

O trabalho é considerado como um processo entre a natureza e o homem. 

Durante tal processo e mediante a ação humana, são realizadas mudanças e 

significados são produzidos. Por isso, para Berger (1983), “trabalho significa 

modificar o mundo tal qual ele é encontrado”, o que confirma a relação de 

interdependência entre o homem e o trabalho. 

O trabalho sempre ocupou um lugar central nas diferentes comunidades e 

em tempos diversos e lentamente foi sendo limitado pelas condições socialmente 

estabelecidas. Seu conceito evolui à medida que o cenário econômico e político 

modificaram-se, fazendo com que a concepção tida pela sociedade e pelas pessoas, 

em relação ao trabalho, também se modificasse. 

De acordo com Macedo, “as diferentes concepções sociais, econômicas e 

políticas produzidas como características genuínas das diferentes épocas acabaram 
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cristalizadas em sistemas e modalidades distintas de relações de trabalho” 

(MACEDO; CAIXETA; GUIMARÃES). 

Até pouco tempo, as relações de trabalho eram caracterizadas por meio de 

contratos formais realizados entre “patrões” e “empregados”, que normalmente se 

colocavam em polos opostos (com interesses divergentes, quando não 

antagônicos). Os sindicatos tendiam a ser fortes e a defender os interesses dos seus 

associados. Quanto mais tempo o trabalhador ficasse em uma empresa, maiores 

eram suas chances de “fazer carreira” e menor a possibilidade de ser rompido o 

vínculo trabalhista, conforme Arroio e Règnier (2001). Segundo as autoras, 

“indivíduos do sexo masculino, de baixa escolaridade, formados ‘no chão de fábrica’, 

que trabalhavam nas indústrias, diretamente nas linhas de produção”, constituíam o 

perfil do trabalhador médio (ARROIO; RÈGNIER, 2001). 

Atualmente, pode-se afirmar que o trabalhador da indústria está mais 

escolarizado, compete em igualdade de condições pelas vagas no mercado de 

trabalho, no entanto não tem a garantia do emprego para toda a vida, mas sofre 

pressões constantes com vistas ao aumento da produtividade, embora tenha 

maiores possibilidades de negociar seus rendimentos, pois agrega valor à produção. 

(ARROIO; RÈGNIER, 2001). 

Em outras palavras, conforme as autoras, as noções de 

trabalho/emprego/segurança social, tratadas quase como sinônimas, mudaram com 

o passar do tempo, em interação com a evolução da sociedade e das condições da 

produção. Assim como mudaram as realidades que se escondem por trás destas 

noções. 

Entre as mudanças ocorridas na realidade, podem ser citados a globalização 

econômica e os avanços tecnológicos, além das inovações organizacionais. 

Ocorreram, também, transformações no papel dos estados e o individualismo se 

dissemina como valor nas sociedades contemporâneas, além de ter havido um 

grande crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Isto é, 

confirmado pelos dados pesquisados por Ramos, Cavaleri e Furtado (2008), que 

apresentam um panorama geral do comportamento do mercado de trabalho 

brasileiro em 2007: 
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Ao verificar a participação das mulheres no mercado de trabalho ao longo 
desse período, nota-se que esta teve um acréscimo de 2,0 pontos 
percentuais (p.p.), passando de 39,4% em 2001 para 41,4% em 2007, o que 
vem a confirmar a evolução da participação feminina no mercado de 
trabalho – a variação absoluta da população ocupada feminina durante o 
período em estudo foi de 6,5 milhões. 

 

Essas transformações na realidade também acarretaram mudanças, além do 

aumento de postos de trabalho para a população feminina, na nova configuração do 

mercado de trabalho. Houve um aumento visível do nível de desemprego, com o 

crescimento do número de pessoas trabalhando no mercado informal ou em 

relações trabalhistas também informais, assim como o surgimento de exigências de 

novos conhecimentos e habilidades, que apontam para a polivalência funcional 

(ARROIO; RÈGNIER, 2001). 

Historicamente, conforme apontam Arroio e Règnier (2001), a relação entre 

o trabalhador e as organizações assume cada vez maior importância a partir da 

Revolução Industrial, período em que se delineia o que conhecemos hoje por 

“mercado de trabalho”.  

Essa expressão está presente em grande parte das discussões acadêmicas, 

seja no campo da sociologia, seja no âmbito das relações de trabalho ou da 

economia, segundo Oliveira e Piccinini (2011), com destaque para a área de 

relações de trabalho.  

As primeiras referências ao mercado de trabalho remontam aos trabalhos de 

Adam Smith, no final do século XVIII. Nesse período, o mercado de trabalho é 

apontado como semelhante ao funcionamento dos demais mercados, com 

“comportamentos econômicos de firmas e indivíduos que buscam maximizar seu 

bem-estar e onde as funções da oferta e demanda de emprego dependem do nível 

de salário”, conforme Oliveira e Piccinini (2011). 

De acordo com o pensamento de Smith, portanto, pode-se concluir que o 

trabalho é um produto, sendo que Oliveira e Piccinini sintetizam a ideia de que “os 

trabalhadores são vendedores, os empregadores atuam como compradores, os 

salários são considerados, o preço e o mercado de trabalho representam o espaço 

onde ocorrem estas transações”. 

Para os autores, as diferenças de preço entre as várias empresas estarão 

ligada à mobilidade dos trabalhadores, que circularão e se deslocarão entre as 
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várias organizações, o que poderá implicar no alcance do equilíbrio dos salários em 

todo o mercado. Segundo Horn (2006), esse arranjo está inserido num sistema bem 

mais amplo da produção no sistema capitalista, cumprindo duas funções: contribui 

para a colocação dos trabalhadores de uma sociedade em diferentes espaços 

produtivos e assegura salários compatíveis com as funções e aspirações àqueles 

que participam dessa relação. 

Ao final do século XIX surge à perspectiva neoclássica e, nesse período, o 

nível de emprego ainda é resultante da confrontação entre a oferta e a demanda 

sendo que o salário, nessa conjuntura, atua como o ponto estratégico que garante 

ao mercado a manutenção do equilíbrio, conforme Kopschina (2001). Ainda sob 

esse enfoque, observa-se, segundo o autor, que a formação acadêmica, tanto em 

nível técnico quanto em nível universitário, é considerada como um investimento, 

sendo que a rentabilidade tanto se apresenta como resultante dos custos dos 

estudos quanto da perspectiva de renda decorrente da diferença de qualificação 

obtida pelo trabalhador em sua vida profissional. 

Kopschina (2001) ainda aponta que a oferta de trabalho está articulada a 

questões relacionadas à produtividade individual, embora os trabalhadores possam 

se mover livremente e possam escolher o posto que melhor lhes convém, entre as 

opções existentes no mercado de trabalho. 

Pimentel (2010) aponta como uma possível definição de mercado de 

trabalho as trocas feitas no cotidiano de capacidade produtiva entre trabalhadores e 

empresas que, num trabalho conjunto, usufruem dos benefícios originados pelo 

fornecimento de recursos e renda. 

No centro da discussão sobre o mercado de trabalho, está à necessidade de 

capacitação, especialização ou profissionalização do trabalhador brasileiro, 

elemento muito importante da corrente social, que possibilita que se mantenha a 

linha ascendente de crescimento que o Brasil atingiu nestes últimos anos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o trabalho, força motriz do capital, 

tornou‐se, assim, o mais relevante dos valores sociais, conforme Marx (1996), sendo 

que o status quo é a própria identidade social de uma pessoa. 

Modernamente, a tecnologia tem se constituído um elemento fundamental 

para os avanços da civilização ocidental e, para De Masi (2005), a tecnologia é a 

responsável pelas mudanças observadas em todas as áreas de interesse do 
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homem. A tecnologia ainda é a responsável, segundo o autor, pelas novas divisões 

de trabalho e novas divisões de poder, além de concorrer para facilitar, ao 

trabalhador, o acesso a novas fontes de informação e formação. 

Os avanços tecnológicos exigem um novo perfil de trabalhador, com novos 

conhecimentos e habilidades, para ocupar postos que demandam a necessidade de 

uso das tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, demandam o 

domínio de códigos abstratos e novas linguagens. Além disso, outras competências, 

como raciocínio lógico-abstrato, habilidades sociocomunicativas, responsabilidade, 

disposição para correr riscos e espírito de liderança, passaram a ser demandadas. A 

destreza em outras línguas (como inglês) e linguagens (como informática) estão se 

tornando pré-requisito para o ingresso e manutenção em um mercado de trabalho 

estruturado, além da disposição para, segundo Delors (1998) “aprender a aprender, 

exercitando a atenção, a memória e o pensamento.” Isso porque o domínio dos 

instrumentos de conhecimento é considerado um meio de compreender o mundo, 

desenvolver capacidades e se comunicar, e tem por finalidade o prazer de conhecer 

e descobrir, em temporalidade contínua, ao longo da vida. Estas são necessidades 

que também passaram a fazer parte do portfólio mínimo para a empregabilidade. 

 

2.2 EMPREGABILIDADE NO BRASIL 

 

Como já comentado, na década de 1970, houve uma crescente automação 

do processo de trabalho em decorrência do avanço das novas tecnologias. 

Entretanto, a classe trabalhadora encontrava-se despreparada para o 

desenvolvimento industrial que levou o mercado de trabalho a exigir a 

profissionalização dos trabalhadores para acompanhar as mudanças que ocorriam 

em consequência das transformações tecnológicas. 

Paralelamente, as instituições de ensino encontravam-se despreparadas 

para oferecer contribuições à profissionalização dos trabalhadores para que 

atendessem às perspectivas de desenvolvimento industrial. 

A escola tinha como objetivo contribuir para a aceleração do 

desenvolvimento econômico e do progresso social, em que os princípios básicos 

assentavam-se na racionalidade técnica, na eficiência e na produtividade do 

trabalhador, da economia para a educação. Ao mesmo, uma política 
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desenvolvimentista, baseada nos princípios da teoria do capital humano, se fazia 

presente no cenário nacional, respaldado em políticas e ações que visavam ao 

aperfeiçoamento do sistema industrial e econômico capitalista, com vistas à 

empregabilidade. 

 

 

2.2.1 Empregabilidade – conceito 

 

O conceito de empregabilidade, conforme Alves (2007) é um dos conceitos 

significativos da lógica do toyotismo e que se constitui um determinante no centro 

das políticas de formação profissional. Esse conceito tende a tornar-se um senso 

comum nas ideologias de formação profissional no capitalismo global. 

Pode-se entender o conceito de empregabilidade a partir de outros 

conceitos, como por exemplo, considera-se empregável o indivíduo que possui a 

habilidade de ter emprego, de conseguir trabalho independente da idade e de estar 

ou não empregado, é ter sempre uma atividade remunerada. 

Dessa forma entende-se que tem empregabilidade quem possui talento de 

se adequar às exigências do mercado, quem sempre possui uma fonte de renda. 

Para Minarelli (1995) empregabilidade é a “[...] capacidade de prestar serviço e obter 

trabalho”. 

Gentili (apud ALVES, 2007) afirma que a empregabilidade se incorpora ao 

senso comum e contribui para a estruturação, a orientação e a definição de opções 

(ou a falta delas) dos indivíduos, seja no campo educacional seja no mercado de 

trabalho. Ela se constitui, também, na referência norteadora dos programas de 

formação profissional e, inclusive, das próprias políticas educacionais propostas no 

Brasil, segundo o autor. 

O conceito de empregabilidade, atualmente, representa os paradoxos do 

toyotismo, tanto no que se refere à representação de novos modelos de atuação do 

mercado de trabalho quanto em relação às exigências de novas qualificações para o 

mundo do trabalho assalariado. 

Para Alves (2007), esse conceito opera com clareza ideológica as 

contradições da mundialização do capital, em relação a um sistema mundial de 

produção de mercadorias. Para o autor, é esse o motivo pelo qual a mundialização 
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do capital tende a disseminar, como eixo estruturador de sua política de formação 

profissional, o conceito de empregabilidade, que aparece, com relativo consenso, 

nos discursos de neoliberais ou sociais-democratas, como requisito básico para 

superar a crise do desemprego. 

 

 

2.2.2 Situação atual no Brasil 

 

Segundo levantamento apresentado por instituições nacionais (BRASIL, 

2010), profissionais que passaram por cursos técnicos têm maiores chances de 

encontrar trabalho em suas áreas de atuação. Uma dessas pesquisas, realizada por 

Lacerda (2011), no Serviço Nacional da Indústria (SENAI), feita com formados entre 

2008 e 2010, mostra que 74% dos alunos estavam trabalhando um ano após o 

encerramento do curso. 

O levantamento revela ainda que, do total de pessoas empregadas, 71,9% 

atuavam na área de formação escolhida – sendo que 39,2% cumpriam a função 

aprendida no curso e 32,7% trabalhavam em áreas relacionadas. Além disso, 38,4% 

dos entrevistados afirmaram ter continuado a estudar após a formação técnica. 

Destes, mais da metade (54,3%) disseram estar cursando o ensino superior. 

Outro estudo, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC), do Ministério da Educação, indica números semelhantes: dentre os alunos 

de nível médio que estudaram nas escolas técnicas federais entre 2003 e 2007, 72% 

estavam empregados – sendo que 65% atuavam na área de formação escolhida. 

(BRASIL, 2009). 

Estes cursos atuam na formação profissional voltada ao desenvolvimento de 

competências e habilidades, conceitos diretamente relacionados com a 

empregabilidade. Conforme Almeida (2006), a competência representa o saber 

efetivo da matéria enquanto a habilidade relaciona-se à sua execução, ou seja, sua 

prática. 

A empregabilidade relaciona-se com a realidade de todo e qualquer 

profissional e, para que seja inserido no mercado de trabalho, esse profissional 

precisa ter consciência de suas verdadeiras competências e habilidades. Diante 

disso, a empregabilidade vem posicionar o trabalhador em relação às mudanças 
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verificadas nas diversas áreas de atuação, permitindo que este seja inserido no 

contexto das organizações atuais e competitivas. 

O profissional que tem competências e habilidades diversas é capaz de 

atuar em qualquer ambiente organizacional, proporcionando mudança e visão 

renovada. 

Diante do mundo atual e globalizado, o mercado de trabalho exige 

constantes mudanças e atualização dos profissionais, por isso o ideal é preparar-se 

para exercer novas funções, caso contrário o profissional será considerado 

ultrapassado e sem valor para o mercado de trabalho. 

Na visão de Minarelli (1995), os pilares que sustentam a empregabilidade 

são a adequação vocacional, a competência profissional, a idoneidade, a saúde 

física e mental, a reserva financeira e fontes alternativas e os relacionamentos. O 

autor aponta que esses pilares devem sempre estar coesos e bem articulados, pois 

funcionam em regime de interdependência – de nada adianta ter feito uma escolha 

adequada da profissão, de acordo com a vocação apresentada, se o indivíduo não 

busca desenvolver sua competência profissional ou não apresenta um 

comportamento idôneo. 

Para Pepe (2012), a empregabilidade é formada por sete elementos: a 

vocação, o Know-how, a ética, a saúde, o empreendedorismo, o networking e a 

inteligência. Analisando-se a imagem que o autor apresenta, representada na Figura 

1, verifica-se que os pilares, propostos por ele, para a empregabilidade também 

apresentam uma situação de interdependência, estão inter-relacionados. 
 

 

Figura 1 – Pilares de Sustentação da Empregabilidade. 

Fonte:<http://benitopepe.com.br>. Acesso em: 04/07/2012. 
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Na concepção de Pepe (2012), atingir a empregabilidade é algo que vai 

além de ter competências e habilidades bem estabelecidas. A empregabilidade do 

profissional, bem como sua atuação, necessita estar em constante reflexão e 

atualização para que não seja considerado ultrapassado. 

Isso porque a constante busca por profissionais qualificados é uma realidade 

do mercado de trabalho atual e cabe ao profissional, de qualquer área, estar 

preparado e consciente de sua atuação, caso contrário estará automaticamente fora 

das exigências que lhe são impostas, considerado os postos de trabalho existentes. 

 

 

2.2.3 Preparação de profissionais para um cenário competitivo 

 

O desempenho de uma profissão requer que o indivíduo invista em seu 

desenvolvimento profissional e busque adquirir conhecimento especial, mesmo que 

numa preparação longa e intensiva, conforme Michaellis (1998). Essa preparação, 

geralmente oferecida pela formação acadêmica, tanto em cursos de graduação 

quanto em cursos de pós-graduação, contribui para que se desenvolvam habilidades 

que possibilitam alcançar um nível de profissionalismo que seja compatível com a 

função pretendida. 

O processo de globalização, conforme Rocha (2012) provoca um duplo 

impacto, pois, de um lado, tem-se a internacionalização do mercado de trabalho e, 

por outro observam-se mudanças originadas pelos avanços das novas tecnologias, 

o que faz com que novas culturas, principalmente de educação continuada, sejam 

implantadas. 

Rocha (2012) afirma que é necessário que se crie uma cultura, voltada à 

valorização da educação continuada porque “a construção de uma sociedade que 

valorize a cidadania, tanto quanto a sobrevivência e o desenvolvimento das 

empresas, dependem diretamente desse entendimento e de sua colocação em 

prática.” O grande desafio que aí está é o de buscar profissionais capacitados a 

solucionar problemas, a diagnosticar oportunidades, a promover negociações. As 

empresas necessitam de profissionais inovadores, criativos, capazes de gerir de 

maneira inovadora os recursos que lhe são disponibilizados, sejam eles os 

financeiros, os humanos, os tecnológicos ou os materiais. Essas habilidades exigem 

uma preparação contínua, facilitada, na atualidade, pela existência de cursos à 

distância. 
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3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SEU IMPACTO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

3.1 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A denominação “Educação a Distância” (EaD) refere-se à modalidade que 

apresenta um conceito de sala de aula ampliado, com associação de espaço/tempo 

que ultrapassa a ideia de espaço físico e tempo determinado. Na atualidade, esse 

conceito enfatiza a distância enquanto “espaço” e se propõe que ela seja contornada 

com a presença das tecnologias da informação e comunicação. 

Na EaD, esta noção de tempo e espaço, em novas dimensões, apresenta 

uma forte conotação, uma vez que um curso a distância tem um endereço eletrônico 

que limita o acesso às informações e conhecimentos a um número predeterminado 

de alunos, com previsão de início e término, ou seja, embora exista, implícita, uma 

noção atemporal, o curso a distância se localiza em um tempo e um espaço. 

Além da questão do tempo e do espaço, é necessário que se pense a EaD 

como uma modalidade de educação que se preocupa tanto com o conteúdo quanto 

com a sua construção e socialização, articulada a cada contexto, observadas as 

diversidades cultural e regional de cada grupo de alunos e, principalmente, com a 

formação social dos alunos, em um processo educativo planejado para possibilitar a 

construção do conhecimento, tanto de alunos quanto de professores (UFBA, 2007). 

Dessa forma a EaD se inscreve na modernidade, em ambientes 

colaborativos e com a aprendizagem voltada ao aluno. Essa afirmação é confirmada 

por Dias (2001), ele aponta que nesses ambientes “o processo de construção do 

conhecimento compreende a interação entre pares, a avaliação e a cooperação, 

salientando a mudança do foco na interação professor-aluno para que as relações 

seja desenvolvida entre os membros dos grupos”. 

Assim, no contexto da EaD, a expectativa do aluno também deve ser 

considerada, pois a associação espontânea com seus colegas virtuais, bem como a 

participação significativa e a motivação apresentada, são componentes essenciais 

para o sucesso do processo de aprendizagem. 

A partir dessa perspectiva, percebe-se que a EaD deve possibilitar, ao aluno, 

formas de construção de posturas críticas e criativas, contribuindo para: 
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o desenvolvimento colaborativo de pesquisas científicas. Mais importante do 
que a ampliação de possibilidades, a incorporação à EaD de diferentes 
recursos tecnológicos e, especialmente das TIC, se apresenta como 
estratégia para democratizar e elevar o padrão de qualidade da formação 
de profissionais e a melhoria de qualidade da educação brasileira. 
(BARRETO, 2010,). 

 

A EaD apresenta mudança nos papéis do aluno e do professor, até então 

considerados como intrínsecos à educação, pois nessa modalidade, segundo 

Oliveira (2003): 

 

o aluno deixa de ser um receptor passivo e torna-se responsável por sua 
aprendizagem, com direito a trabalhar em ritmo individualizado sem perder, 
no entanto, a possibilidade de interagir com seus pares e com seu professor 
[...] (e o professor deixa de ser) ... o dono do saber e o controlador da 
aprendizagem, para ser um orientador que estimula a curiosidade, o debate 
e a interação com os outros participantes do processo. 

 

Estas características contribuem para fazer da EaD uma modalidade 

educacional bastante procurada na atualidade, além de apresentar crescente 

aceitação pelos indivíduos nos mais diversos setores da sociedade. Essa grande 

aceitação acontece, em parte, pelas suas próprias características, principalmente a 

flexibilidade para organização do tempo e do espaço de estudo. Essa flexibilidade, 

que se constitui talvez no maior atrativo da EaD, é oportunizada, em grande parte, 

pelos avanços tecnológicos, que contribuíram inclusive para mudanças nos 

paradigmas educacionais, (OLIVEIRA 2003). 

Outro fator que contribuiu para a expansão da EaD se refere às 

necessidades das empresas que, devido à forma de apresentação globalizada da 

economia, na atualidade, e para acompanhar as oscilações de mercado, com o 

surgimento de novas necessidades e de novos perfis, deram início a um processo 

de modificação da cultura organizacional, voltado ao incentivo, à capacidade criativa 

de seus colaboradores, à capacidade de resolução de problemas e ao 

desenvolvimento de habilidades de convívio social, conforme Menezes (2011). 

Assim, complementa o autor, a sociedade capitalista, globalizada, busca o 

conhecimento, habilidades e atitudes que lhe possibilitem aumentar as 

oportunidades e a competitividade perante o mercado de trabalho. 

Menezes (2011) também aponta que, nesse cenário, observa-se a crescente 

expansão dos cursos de graduação e pós-graduação, com o aumento do número de 
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estudantes que buscam profissionalizar-se e, nesse nicho de mercado, a EaD 

desponta como uma alternativa possível para a obtenção da certificação acadêmica 

sem comprometer as responsabilidades e a ocupação dos postos de trabalho. 

Melo (2009) assinala que, em função das exigências desse novo mercado 

globalizado, as empresas buscaram desenvolver programas com o objetivo de 

minimizar os impactos das ações econômicas junto a seus públicos de interesse. 

Para isso, procuraram investir na reeducação de seus stakeholders 

(acionistas, empregados, fornecedores, comunidade de entorno, governo e 

sociedade, meio ambiente etc.) em áreas diversas, principalmente na educação 

formal. No constante treinamento e atualização de conhecimentos dos seus 

empregados nas diversas áreas de atuação da empresa, com vistas à manutenção 

da competitividade e, para dar conta dessa necessidade, a EaD se apresenta como 

alternativa viável, uma vez que, na relação custo X benefício, os resultados são mais 

compensadores, pois, o colaborador estuda em momentos predeterminados, às 

vezes dentro da própria empresa, ou em casa, nos momentos de folga e o número 

de beneficiários é maior pois há uma significativa redução de custos. 

Além da flexibilidade na organização do tempo, percebe-se na EaD a 

existência da reconfiguração dos conceitos de aprendizagem, pois esta acontece 

também em outros espaços, não apenas nas salas de aula convencionais. Há 

também mudanças nas relações entre professor e aluno e entre aluno e aluno. 

Destaca-se também na EaD as ações de interação, como as participações em 

fóruns, webconferência, chats, que são suporte para o processo comunicacional e, 

por extensão, para o processo ensino-aprendizagem. Todas essas questões 

representam alguns dos paradigmas que sofreram mudanças e que se constituem 

os alicerces desta modalidade educacional, conforme Haiducke et al (2011). 

Considerada como “uma forma de ensino que possibilita a 

autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação”, 

conforme o Decreto – Lei 2.494, de 10/02/1998, pensar essa modalidade 

educacional apenas a partir dos avanços da tecnologia é reduzir sua importância no 

cenário histórico da educação brasileira, principalmente no que se refere à formação 

profissional (NUNES 1994). 
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Em seu processo histórico de evolução, a EaD passou por algumas 

transformações, principalmente motivadas pelos avanços tecnológicos, que lhe 

permitiram expandir-se e atingir localidades geograficamente distantes do polo de 

origem dos cursos ofertados. Também contribuiu para mudanças na configuração da 

EaD a própria dinâmica da sociedade que, inserida num mundo globalizado, exige 

que as pessoas possuam novos saberes e conhecimentos para sua inserção no 

mercado do trabalho. Isto porque, a globalização gera uma grande necessidade de 

comunicação e informação, bem como a demanda por profissionais especializados 

aumenta proporcionalmente de acordo com as novas oportunidades que surgem no 

mercado. 

A EaD, segundo Guarezzi e Matos (2009), pode ser conceituada como 

sendo “um processo evolutivo, que começou com a abordagem na separação física 

das pessoas e chega ao processo de comunicação, incluindo, no final do século XX, 

as tecnologias da informação”. 

Aretio, (1994) apud Guarezzi; Matos, 2009 complementa essa informação, 

destacando que a EaD é: 

 

Um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que substitui a 
interação pessoal, em sala de aula, entre professor e aluno como meio 
preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos 
recursos didáticos e pelo apoio de uma organização tutorial de modo a 
propiciar a aprendizagem autônoma dos estudantes. 

 

Para Dohmen, 1967 apud Guarezzi; Matos, 2009, “EaD é uma forma 

sistematicamente organizada de autoestudo na qual o aluno se instrui a partir do 

material de estudo que lhe é apresentado. O acompanhamento e a supervisão do 

sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de professores”. 

Já Keegan discute alguns elementos que, para ele, são centrais quando o 

foco é a conceituação de EaD: 

 separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino 

presencial; 

 influência da organização educacional (planejamento, sistematização, 

plano, organização dirigida etc.) que a diferencia da educação individual; 

 utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor ao 

aluno e transmitir os conteúdos educativos; 
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 previsão de uma comunicação de mão dupla, na qual o estudante se 

beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via; 

 possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização. Keegan, 1996 apud Guarezzi; Matos, 2009. 

O Ministério da Educação, por meio do Decreto nº. 5.622, de dezembro de 

2005, documento que regulamenta EaD e traz a caracterização desta modalidade de 

ensino, apresenta a EaD, em seu artigo 1º, como sendo: 

 

a 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. 

 

Dessa forma, então, entende-se que a EaD é uma modalidade educacional 

que, embora conte com a presença de um professor, esse professor não estará se 

relacionando com seus alunos ao mesmo tempo, nem no mesmo espaço físico. 

 

 

3.1.1 A história da EaD no mundo 

 

A compreensão do desenvolvimento da EaD no Brasil é decorrência do 

desenvolvimento dessa modalidade educacional no mundo. 

O surgimento da EaD, segundo Nunes (2009), remonta ao “anúncio das 

aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips (20 de março de 1728, na 

Gazette de Boston, EUA), que enviava suas lições todas as semanas para os alunos 

inscritos.” 

Nunes (2009) ainda relata que: 

 

em 1840, na Grã Bretanha, Isaac Pitman oferecia um curso de taquigrafia 
por correspondência. Em 1880, o Skerry’s College ofereceu cursos 
preparatórios para concursos públicos. [..] Em 1891, apareceu a oferta de 
um curso sobre segurança nas minas, que teve como organizador Thomas 
J. Foster. 

 

Há relatos de que na Inglaterra, em 1880, houve uma tentativa para 

estabelecer um curso por correspondência, com direito a diploma (NISKIER, 1999), 

mas as autoridades locais rejeitaram essa proposta, o que fez com que os 



34 
 

 
 

idealizadores do curso levassem essa ideia para os Estados Unidos, onde 

encontraram espaço, na Universidade de Chicago, para colocá-las em prática. 

Assim, de acordo com Niskier, (1999) surge em 1822 o primeiro curso universitário 

EaD na referida instituição, cujo material didático era enviado pelo correio. 

Em 1906, a Calvert School, em Baltimore, EUA, tornou-se a primeira escola 

primária a oferecer cursos por correspondência. Assim, de acordo com Nunes 

(2009), a difusão da EaD no mundo iniciou-se primeiramente na Inglaterra e Estados 

Unidos, seguidos da França e da Espanha. 

Nunes (2009) aponta que as origens mais recentes desta modalidade de 

ensino podem ser encontradas em vários países do mundo, simultaneamente, mas a 

Open University (OU), na Inglaterra, instituição que surgiu no final dos anos de 1960 

e colocou seus cursos no mercado a partir de 1970, passou a ser referência 

mundial. 

Nessas primeiras experiências de EaD, a característica marcante da 

modalidade era o ensino por correspondência. Esse fato é facilmente compreendido 

quando se pensa as dificuldades de locomoção existentes na época o que fazia com 

que distâncias, que hoje são consideradas pequenas, fosse um obstáculo à 

educação ou à formação e atualização profissional. 

No ensino por correspondência, a interação presencial entre aluno e 

professor, ou entre aluno e instituição formadora, limitava-se aos momentos de 

exames, quando eram feitas as provas para validação dos estudos e expedição dos 

certificados. Assim, os alunos recebiam o material impresso para estudos, 

acompanhados por exercícios de fixação. 

Em 1910, a Universidade de Queensland, na Austrália, inicia programas de 

ensino por correspondência, momento em que ocorre a capacitação de professores 

e, na Nova Zelândia, acontece o atendimento a crianças e adolescentes que não 

podiam frequentar o ensino convencional (GUAREZZI; MATOS, 2009). 

Guarezzi e Matos (2009) apontam que, na década de 1930, 39 

universidades norte-americanas mantinham cursos por correspondência. Também 

nessa década ocorreu, no Canadá, a 1ª Conferência Internacional sobre 

Correspondência e, na França, a criação do Centro Nacional de EaD para atender 

aos refugiados de guerra. 
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Essa situação perdurou até a Segunda Guerra Mundial, quando várias 

experiências foram adotadas e outras metodologias contribuíram para um melhor 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo ensino por correspondência, 

“metodologias essas que foram fortemente influenciadas pela introdução de novos 

meios de comunicação de massa” (NUNES, 2009). 

Litto (2009) aponta que a EaD se desenvolveu com maior velocidade em 

outros países, mas isso se deve ao fato de que em outras nações houve maior 

velocidade das inovações, além dos indivíduos possuírem mais acesso às 

tecnologias (LITTO, 2002), o que permitiu o desenvolvimento mais acelerado de 

cursos e das estratégias de ensino. 

Após os anos 1960 acontece, segundo Guarezzi e Matos (2009), “um 

período de transição do modelo econômico e das concepções educacionais gerados 

principalmente pela evolução da tecnologia”. 

Esse período de transição coincide, em relação ao mundo do trabalho, com 

a queda do modelo fordista, o qual não dava mais conta de atender às necessidades 

do mercado, pois novas exigências surgiram no processo operacional das indústrias, 

com novos modelos de realização das tarefas resultantes dos avanços da tecnologia 

(RIVA; REALI, 2008). Isso ocorreu porque, na década de 1970, conforme os 

mesmos autores houve uma crescente automação do processo de trabalho e de 

novas tecnologias. Nesse contexto, a classe trabalhadora encontrava-se 

despreparada para as novas opções devido ao desenvolvimento industrial, que 

passou a exigir a profissionalização dos trabalhadores, numa tentativa de 

acompanhar as mudanças que ocorriam em consequência das transformações 

tecnológicas. 

O período entre 1960 a 1990 é considerado como a segunda geração da 

EaD, porque se observa, no contexto das mudanças econômicas e educacionais, o 

acréscimo da integração dos meios de comunicação audiovisuais ao processo 

ensino-aprendizagem (GUAREZZI; MATOS, 2009). 

As novas tecnologias da comunicação contribuem, neste e nos períodos 

subsequentes, para a construção de novos sentidos para a EaD, uma vez que são 

ampliadas “as possibilidades de troca, de acesso a conteúdos em diversos formatos, 

em que o tempo de discussão prolonga-se, acontecendo de forma paralela, 
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integrada e integrante”, conforme a equipe do Curso Moodle para Professores, da 

UFBA (2007). 

 

 

3.1.2 A EaD no Brasil 

 

Para se conhecer a trajetória da educação a distância no Brasil, portanto, 

deve-se inicialmente conhecer a forma como as diferentes possibilidades de se fazer 

educação, no Brasil foram adequando-se às necessidades do país e de seus 

habitantes, na relação desses habitantes com diferentes contextos sociais e 

educacionais, assim como foram auxiliando na previsão do futuro, uma vez que 

contribui para a formação profissional de muitos brasileiros, já há algum tempo 

(NUNES, 1994). 

O marco inicial da EaD, no Brasil, é considerado a partir da fundação da 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (posteriormente rádio MEC) em 1923, por 

Roquete Pinto. Essa rádio, em sua programação, transmitia programas de literatura, 

de radiotelegrafia, de telefonia, de línguas, de literatura infantil e sobre outros 

assuntos de interesse comunitários, ou seja, deu-se início aos programas de EaD 

por radiodifusão (FARIA; SAVADORI, 2010). 

Em 1936, com o Instituto Rádio Técnico Monitor, começam a surgir 

programas direcionados ao ramo da eletrônica. Posteriormente em 1941 foi fundado 

o Instituto Universal Brasileiro (IUB), que se tornou o maior difusor de cursos 

profissionalizantes, assim como foi um dos pioneiros na EaD em nosso país, 

dedicado, especialmente, a cursos de formação radiotécnicos a distância (UFBA, 

2007). 

Ainda em relação ao processo histórico da EaD no Brasil, pode-se destacar 

a ação da Diocese de Natal (Rio Grande do Norte), no início dos anos 1960, com a 

criação das escolas radiofônicas, que deram origem ao Movimento de Educação de 

Base (MEB), cuja preocupação básica era alfabetizar e apoiar os primeiros passos 

da educação de milhares de jovens e adultos, principalmente da região Norte e 

Nordeste do Brasil. O projeto foi desmantelado pela ação do governo pós 1964, 

conforme Nunes (1992). 
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Nos anos 70, o Projeto Minerva, vinculado ao Ministério da Educação, 

Fundação Padre Anchieta e a Fundação Padre Landell de Moura (FEPAM), 

fundamentados na Lei nº. 5.692, que enfatizava a educação de adultos, tiveram uma 

ação bastante destacada, no que se refere à implementação de projetos 

educacionais voltados à escolarização de grande parcela da população brasileira, 

por meio de programas inicialmente radiofônicos, depois adaptados, também, à 

televisão, conforme Nunes (1992). O projeto Minerva era transmitido em rede 

nacional, por emissoras de rádio e emissoras de televisão, seu objetivo era preparar 

alunos para os exames supletivos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial. 

Este programa foi implementando como uma solução a curto prazo para os 

problemas de desenvolvimento econômico do país, já que visava preparar a  

mão-de-obra para fazer frente ao desenvolvimento e à competição internacional. No 

entanto, teve severas críticas devido ao baixo índice de aprovação, cerca de 77% 

dos inscritos não conseguiam obter o diploma. 

Alves (2009) aponta que em 1978, a Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) 

e a Fundação Roberto Marinho fundaram o Telecurso 2º Grau, no ar até os dias 

atuais como Telecurso 2000, que utiliza programa de TV e material impresso 

vendidos nas bancas de jornais e revistas, que prepara os alunos para o exame 

supletivo. 

No ano de 1991, iniciou-se o programa Um Salto para o Futuro, em parceria 

com o Governo Federal, as Secretarias Estaduais de Educação e a Fundação 

Roquete Pinto, este foi um programa destinado à formação de professores, 

conforme relatos de Nunes (1992) e Alves (2009). 

Nunes ainda aponta que, a partir de 1993, foram realizados muitos 

congressos e seminários sobre EaD, atraindo um número grande de pessoas e 

passando a ser assunto obrigatório na agenda dos educadores. Em 1995, conforme 

Guarezzi e Mattos (2009), o Governo Federal cria a Subsecretaria de Educação a 

Distância e, nesse mesmo ano, é levado ao ar o programa TV Escola, idealizado e 

coordenado pelo MEC, em âmbito nacional. O objetivo principal do programa é o 

aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede pública e a melhoria da 

qualidade de ensino, por meio de um canal de televisão dedicado exclusivamente à 

educação. O programa foi lançado, em caráter experimental, em 4 de setembro de 
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1995, operando definitivamente a partir de março de 1996 . (GUAREZZI; MATTOS, 

2009). 

Observa-se, nessa retrospectiva histórica, que no que se refere à EaD, as 

etapas de desenvolvimento aparecem de forma bastante clara: primeiramente, 

aconteceu a do ensino por correspondência, depois a da transmissão radiofônica, 

seguida da transmissão pela televisão e, na atualidade, os cursos são on-line, isto é, 

pela internet. Assim, os processos atuais na EaD fazem uso de novos meios 

tecnológicos: da telemática à multimídia, da internet à telefonia móvel. (GUAREZZI; 

MATTOS, 2009). 

Embora tenha assumido diversas formas no Brasil, foi somente a partir da 

década de 70 que a EaD efetivamente ampliou a sua oferta com a teleducação. No 

final do século, a partir do consenso de que um país, com a dimensão e as 

características do nosso, teria que romper com as amarras do sistema convencional 

e tentar buscar alternativas de garantir a educação inicial e continuada como direito 

de todos, é a partir daí que a EaD toma novo fôlego. Observa-se, nesse contexto, 

que novos programas são concebidos, a exemplo da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), que visa ampliar o acesso à população (GUAREZZI; MATTOS, 2009). 

 

 

3.1.2.1 A situação atual da EaD no Brasil 

 

O investimento em educação de qualidade, de forma continuada e em todos 

os níveis, na busca pela formação de profissionais qualificados, corresponde a uma 

necessidade voltada para o desenvolvimento do país. E, particularmente em um país 

de dimensões continentais como o Brasil, onde existem abismos geográficos, 

culturais e financeiros entre regiões, a educação a distância mostra-se como 

alternativa viável para superar esta gama de obstáculos. 

A partir do reconhecimento desta afirmativa a educação a distância no Brasil 

ganhou impulso e desenvolveu-se significativamente. Este reconhecimento ocorreu 

no momento em que a educação a distância foi incorporada à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), sendo 

“transformada em política pública definitiva, com a criação de diversos programas 



39 
 

 
 

públicos e privados em níveis nacional e regional” (ABED. Relatório Analítico da EaD 

no Brasil 2010). 

Analisando particularmente a educação superior a distância, verifica-se um 

aumento significativo de alunos que optam pela modalidade a distância, a partir dos 

dados extraídos do Censo da Educação Superior de 2010, como demonstrado na 

Figura 2. 

 

 

 Figura 2 – Evolução do Número de Matrículas por Modalidade de Ensino. Brasil, 2001-2010. 

Fonte: MEC/Inep (2011) 
 

Como pode ser observado, o Censo realizado em 2010 confirma a tendência 

de crescimento do número de alunos em curso superior que optam pela EaD. 

Também é interessante observar o perfil do aluno de EaD, no que se refere 

à sua faixa etária. Segundo dados do Censo ora em análise: 
 

No ano de 2010, metade dos alunos dos cursos presenciais tem até 24 
anos, sendo que os alunos 25% mais jovens têm até 21 anos e os 25% 
mais velhos possuem mais de 29 anos. Em média, os alunos dos cursos 
presenciais possuem 26 anos. Também em 2010, nos cursos a distância, 
metade dos alunos tem até 32 anos, os 25% mais jovens têm até 26 anos e 
os 25% mais velhos têm mais de 40 anos. Os alunos dos cursos a distância, 
possuem, em média 33 anos. Esses dados indicam que os cursos a 
distância atendem a um público com idade mais avançada. (INEP – Censo 
da Educação Superior, 2010). 
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A Figura 3 explicita estes números. 

 
 

Figura 3 – Dispersão da Idade dos Alunos Matriculados nos Cursos de Graduação por Modalidade de 

Ensino. Brasil – 2010. 

Fonte: MEC/Inep (2011) 

 

Ainda de acordo com o INEP: 

 

Esse comportamento permite inferir que a opção da modalidade a distância 
proporciona o acesso à educação superior àqueles que não tiveram a 
oportunidade de ingressar na idade adequada nesse nível de ensino, ou 
ainda, que representa uma alternativa àqueles que já se encontram no 
mercado de trabalho e precisam de um curso de nível superior com maior 
flexibilidade de horários, ou, mesmo que se trata da opção por uma 
segunda graduação. (INEP – Censo da Educação Superior, 2010). 

 

Quando se analisa os cursos a distância ofertados para o nível superior, é 

importante perceber a existência de uma diferenciação, em termos de carga horária, 

entre cursos de licenciatura e bacharelado, dos cursos tecnológicos. 

Os cursos tecnológicos em sua maioria possuem média de 1.800 horas/aula, 

enquanto as licenciaturas e bacharelados giram em torno de 3.400 horas/aula. De 

uma forma geral os cursos tecnológicos em EaD têm duração de 2 anos a 2,5 anos 
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e, portanto, os alunos que optam por um curso tecnológico o concluem em um 

tempo inferior. 

O grande desafio do momento é garantir qualidade à EaD. Para tal, acredita-

se que o avanço das políticas públicas educacionais e as tecnologias de informação 

e comunicação têm um papel fundamental. 

Moran (2002), nesse sentido, aponta que “as possibilidades educacionais 

que se abrem” com a EaD e a utilização de ferramentas tecnológicas “são 

fantásticas”, uma vez que “muitos cursos poderão ser realizados a distância com 

som e imagem, principalmente cursos de atualização, de extensão”, além de que “as 

possibilidades de interação serão diretamente proporcionais ao número de pessoas 

envolvidas”. 

São essas características que possibilitam que se pense a EaD como uma 

modalidade educacional capaz de dar conta das necessidades de formação e 

capacitação profissional face às novas exigências do mercado de trabalho, no Brasil 

e no mundo. 

 

 

3.2 A EAD E SEU IMPACTO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O mercado de trabalho, devido às novas conquistas tecnológicas, apresenta 

novas exigências ao perfil do trabalhador, pois este tem que apresentar uma gama 

maior de conhecimento e habilidades para manter sua colocação. Uma notícia 

veiculada em jornal da área econômica confirma essa afirmação: 

 

O mercado de trabalho favorável e a elevação consistente da escolaridade 
da população brasileira – a escolaridade média passou de 6,6 anos em 
2004 para 7,2 anos em 2009, segundo o IBGE – estão fazendo com que as 
pessoas com maior grau de instrução ocupem cada vez mais espaço no 
mercado de trabalho, enquanto cai a fatia ocupada pelos menos instruídos. 
Os números divulgados ontem pelo IBGE juntamente com a taxa de 
desemprego de 6,2% em setembro (6,7% em agosto), a mais baixa da série 
iniciada em março de 2002, mostram que o aumento do número de pessoas 
ocupadas com 11 ou mais anos de instrução nas regiões pesquisadas foi 
maior do que o próprio crescimento do total de pessoas ocupadas. (VALOR 
ECONÔMICO, 2010). 

 

Segundo Pastore (2000), mesmo com a leve melhoria no índice de 

crescimento do emprego formal que vem sendo apresentada desde 2000, a 
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informalidade no Brasil assume proporções gigantescas. Esses dados são 

observados na Tabela 1, que apresenta um saldo estatístico de 84.021 empregados 

virtuais sem colocação. 

 

Tabela 1 – Brasil e Regiões: saldo entre oferta de mão de obra e demanda de empregados qualificados e com 

experiência profissional em 2007. 

 
Fonte: IPEA/ Pnad/IBGE, 2007. 

 

Estes dados são confirmados pela Figura 4, onde são apresentados os 

números da participação dos empregados sem carteira assinada e trabalhadores por 

conta própria (mercado informal), com a evolução da taxa de desocupação em seis 

regiões metropolitanas do Brasil, nos anos de 2002 a 2011, sendo elas; Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

 
Figura 4 – Evolução da Taxa de Desocupação do Total das Seis Regiões Metropolitanas (em %). 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2012. 
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A Tabela 2 resume as informações de pessoal ocupado assalariado por sexo 

e nível de escolaridade, para o Brasil e grandes Regiões. Observa-se, nos dados 

apresentados, uma elevação percentual de ocupação para os trabalhadores 

assalariados com nível superior e, em contrapartida, um decréscimo de ocupação 

para os trabalhadores sem nível superior. 

 

Tabela 2 – Distribuição do pessoal ocupado assalariado, por gênero e escolaridade, segundo as 

grandes Regiões – 2009-2010 (expresso em %) 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2009/2010. 

 

O decréscimo de pessoal ocupado assalariado ocorre porque a maioria dos 

trabalhadores não possui as qualificações necessárias para candidatar-se aos 

postos de trabalho oferecidos pelo mercado formal. Segundo dados do Ministério da 

Previdência Social, em 2000, quase 60% dos brasileiros ocupados não possuíam 

vínculo com esse instituto. São quase 40 milhões de pessoas: 14 milhões trabalham 

por conta própria; outros 14 milhões são empregados não registrados; 6 milhões não 

têm remuneração; 3,8 milhões são empregados domésticos; e mais de 1 milhão são 

empregadores (PASTORE, 2000). 

Observa-se que a necessidade crescente de capacitação e qualificação 

diferenciada dos profissionais, para que possam assumir os postos de trabalho 

existentes e que demandam novos conhecimentos e habilidades, impõe novas 

exigências ao processo educativo. 

Assim, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MET), no Brasil, 

são muitas as instituições que desenvolvem atividades de qualificação e 

requalificação profissional. Nesse contexto de formação e capacitação, escolas e 

universidades desempenham papel fundamental e a educação a distância soma-se 
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ao ensino presencial, ao superar distâncias e ampliar o acesso ao conhecimento. 

"Hoje é preciso repensar com urgência os projetos de ensino e de formação, 

integrando a perspectiva complexa da distância", analisa o professor Jacques 

Vigneron, da Universidade Metodista de São Paulo, citado por Vogt (2001). 

Para que se possa pensar a Educação a Distância (EaD) no contexto 

contemporâneo, em relação à ocupação de novos postos no mercado de trabalho 

pelos indivíduos que buscam formação e capacitação, há necessidade que se pense 

de maneira mais detalhada sobre o conceito de educação, tecnologia, ensino e 

aprendizagem. 

Isso porque a EaD, nos últimos anos, entra na discussão do cenário da 

educação brasileira como um novo caminho/possibilidade de educação. Pode-se 

pensar em novas formas de educação, mas é necessário retomar a discussão sobre 

o que se entende como sendo usos dessas tecnologias e quais as possibilidades 

para a educação, seja ela presencial ou a distância (BONILLA; ASSIS, 2005). Além 

disso, essas mesmas autoras complementam afirmando que pensar novas formas 

de educação implica pensar na participação dos indivíduos nos processos 

produtivos e na circulação de conhecimento. Sendo assim, torna-se fundamental 

buscar as possibilidades e potencialidades do uso dessas tecnologias, como 

“elementos carregados de conteúdos, como representantes de uma nova forma de 

pensar e sentir” (PRETTO, 2005). 

Uma proposta de educação a distância, articulada às novas exigências do 

mercado de trabalho exige, ainda, um atendimento pedagógico voltado à promoção 

da relação professor-aluno, por meios e estratégias institucionalmente garantidos. 

Nos cursos a distância a comunicação é um elemento essencial, pois é por 

meio da interação e da comunicação que os processos de ensino-aprendizagem se 

estabelecem. 

A expansão da educação a distância tem contribuído para a disseminação 

de novas formas de ensino-aprendizagem, consequentemente de formação 

profissional, capacitando os indivíduos para assumir novos postos e cargos no 

mercado de trabalho. Esses novos postos e cargos apresentam, também, novas 

exigências em relação a conhecimentos e habilidades, que serão desenvolvidas por 

meio da mediação entre o uso das tecnologias, assim como tem possibilitado o 

acesso à formação inicial e/ou continuada a pessoas que não viam no ensino 
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presencial a possibilidade de adequação às suas necessidades educacionais, 

profissionais e pessoais.  

Por fim, verifica-se, de acordo com a Tabela 2, que atualmente 83,4% da população 

brasileira ocupada e assalariada não possuem nível superior de ensino. Este 

número revela que o ensino superior a distância pode contribuir significativamente 

na capacitação e inserção dos trabalhadores no mercado. 

 

 

3.2.1 Preconceito em relação à educação a distância 

 

Apesar do expressivo crescimento da modalidade educacional a distância no 

Brasil – conforme foi demonstrado no item 2.2.1 – atualmente, alguns conceitos 

sobre este tema ainda se fazem presentes, alimentando certo preconceito a respeito 

da qualidade educacional de cursos ofertados em EaD. 

A referência ao preconceito, neste caso, não se identifica com um pré-

conceito, ou seja, o conhecimento incompleto sobre determinado tema, que passa 

por uma transformação após o conhecimento adequado, e sim com a atitude 

negativa ou de negação sobre algo. 

A maneira inovadora (apesar de não corresponder exatamente a algo novo, 

do ponto de vista temporal) do conhecimento a ser transmitido na EaD gera este 

sentimento negativo, por parte de diversos setores sobre os alunos ou egressos de 

cursos a distância. 

Algumas das vantagens proporcionadas pela estrutura na qual a educação a 

distância tem base, como a autonomia do aluno, a flexibilidade para se estabelecer o 

horário e o local de estudo e a distância física entre aluno e professor, 

paradoxalmente, alimentam diversos tipos de mitos, como a falta de compromisso 

dos alunos com a aprendizagem, a facilidade nas avaliações, o isolamento dos 

alunos em relação aos colegas, não interagindo com os demais, a menor dedicação 

dos alunos nas aulas, entre outros. De acordo com Orsi, et al (2010): 

 

as vantagens, no entanto, nem sempre são bem compreendidas e aceitas 
pela totalidade da população, muitas são interpretadas equivocadamente na 
avaliação popular ou leiga”. Ainda de acordo com estes autores, “o 
preconceito em relação a EaD existe e se deve, em grande proporção, ao 
desconhecimento da metodologia empregada nessa modalidade de ensino. 



46 
 

 
 

 

A própria legislação brasileira, nos dias de hoje, estabelece, também 

paradoxalmente, uma carga de preconceito, ao obrigar os alunos matriculados nos 

cursos de EaD a realizarem as avaliações principais de forma presencial, nos seus 

respectivos Polos de Apoio Presencial (PAP). Entende-se que o espírito do diploma 

legal é evitar manipulações, mas negar a possibilidade da avaliação a distância, 

cercada, naturalmente, de cuidados para evitar as fraudes, é disseminar a ideia de 

que o próprio ensino ministrado é fraudulento. 

Estas desconfianças sobre a modalidade de ensino a distância também se 

fazem sentir sobre o mercado de trabalho. Alguns setores atualmente consideram 

um diploma de um curso realizado em EaD como menor, se comparado a um 

egresso do mesmo curso, se realizado de forma presencial. Mais uma vez, é um 

preconceito gerado por uma negação a uma modalidade de ensino nova e altamente 

mutante – por força do desenvolvimento tecnológico – aliado ao desconhecimento 

da essência que envolve a realização de um curso em EaD. Felizmente existem 

sinais indicando a reversão desse quadro. Segundo reportagem de Zaparolli, do 

jornal Folha de São Paulo, de 29 de julho de 2012, 
 

Com o mercado aquecido e a consequente carência de mão de obra 
capacitada, o empresariado abriu mais espaço para os formados por EaD. 
Hoje, o diploma a distância gera estranheza apenas entre as empresas 
muito conservadoras. "São casos isolados, que refletem desconhecimento 
do sistema. Quem conhece, contrata", diz Fernanda Campos (sócia-diretora 
da empresa de recrutamento M3). "O ensino a distância exige disciplina, 
organização, responsabilidade, planejamento e familiaridade com recursos 
tecnológicos. São características que agradam ao mercado de trabalho”. 

 

Clímaco (2011) aborda com correção o ponto central acerca do preconceito 

na EaD, quando a afirma que: 
 

o preconceito vem revestido de discursos ideológicos equivocados ou mal 
informados sobre qualidade, da pretensa dispensa do professor e da 
precarização do trabalho docente na EaD. Ao contrário, cursos a distância 
exigem educadores preparados e motivados, que, via de regra, são mais 
exigidos, inclusive no plano intelectual, na preparação de materiais didáticos 
e no atendimento aos alunos, seja em fóruns de discussão, em salas de 
bate-papo e nas demandas individuais. Os professores podem, ainda, atuar 
em outras atividades inerentes à metodologia, por exemplo, na avaliação 
como produtores de conteúdo ou tutoria aos alunos – presencial ou a 
distância, este um componente fundamental do processo, que pode ser 
exercido por professores em formação, em geral da pós-graduação, 
aposentados etc. Na EaD de qualidade, os materiais devem ser próprios, 
elaborados para permitir ao aluno avançar no estudo, no seu ritmo pessoal: 
não há espaço para improviso! 
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Clímaco (2011), também coloca: 

 

é injustificável o preconceito contra a EaD em caráter genérico e 
irremovível, que insiste em permear alguns prestigiosos setores 
universitários e sindicais com argumentos de precário fundamento 
acadêmico ou pedagógico. Se o curso, presencial ou a distância, for bem 
elaborado e executado por profissionais qualificados, com materiais 
didáticos de qualidade, instalações adequadas e avaliação sistemática, seu 
resultado tenderá a ser positivo. 

 

Alguns indicadores apontam para equivalência, em termos de nível de 

conhecimento, entre formandos de mesmos cursos superiores realizados em IES 

que atuam no modelo presencial, e IES que atuam no modelo a distância. Mais uma 

vez, Clímaco esclarece que: 

 

No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) nos anos de 2006 e 2008, os alunos ingressantes e concluintes de 
graduações EaD apresentaram resultados análogos aos dos cursos 
presenciais correspondentes. Atente-se para um detalhe: à época desses 
exames, a quase totalidade dos estudantes era de IES particulares, pois 
quase não havia concluintes do Sistema UAB. Para exemplificar: o primeiro 
lugar nacional no Enade 2008 foi de um aluno do polo presencial de Jaú/SP, 
concluinte de curso a distância de Tecnologia em Gestão da Produção 
Industrial, de uma IES privada do Paraná. 

 

Os estudos sobre os preconceitos que pairam sobre os cursos realizados a 

distância ainda não são conclusivos e este trabalho poderá representar mais um 

indicador a respeito deste tema. 

 

 

3.2.2 A eficácia de um curso em EaD 

 

A questão da eficácia de um curso superior está ligada ao conceito de 

qualidade do ensino e este é um fator questionável, por diversos segmentos da 

sociedade e ligado aos preconceitos em torno da EaD. 

O conceito de eficácia é confundido, em muitas situações, com o conceito de 

eficiência e, não raro, é utilizado como sinônimo do segundo. Eficiência e eficácia 

são conceitos utilizados em administração, mas tiveram sua aplicação ampliada a 
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outros campos do conhecimento. Druker (1993) (apud Ivan Marx 2009) afirma que “a 

eficiência consiste em fazer certo as coisas e a eficácia em fazer as coisas certas”. 

Em outras palavras, a eficiência tem relação com o processo, ou processos 

desenvolvidos em uma tarefa e a eficácia relaciona-se com a própria tarefa. 

Apropriando estes conceitos e transportando-os para a educação superior a 

distância, pode-se perceber que a eficiência é ligada aos fatores que fazem com que 

o próprio processo educacional se desenvolva. Tais fatores podem ser da ordem de 

políticas públicas de fomento à EaD e legislação específica e, portanto, exógenas às 

IES; ou podem ser endógenas a cada IES, como a organização administrativa e 

operacional das IES, seu suporte tecnológico, sua adequação metodológica e a 

capacitação dos quadros docente e tutorial. 

A eficácia está intimamente ligada ao resultado final de todo o processo de 

EaD na IES. A sociedade recebe da instituição de ensino um aluno dotado de 

conhecimentos, habilidades e experiências que o possibilite a se inserir no mercado 

de trabalho. Ou seja, os processos de ensino e aprendizagem foram satisfatórios no 

que se refere à qualidade. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 MATERIAIS DE PESQUISA 

 

Os materiais de pesquisa desta dissertação são compostos pelo objeto e 

ambiente de pesquisa e também pela população e amostra, sendo que o objeto de 

pesquisa é representado pelo conjunto de alunos egressos de nove cursos 

superiores tecnológicos a distância de uma instituição de Ensino Superior com sede 

no estado do Paraná. Estes cursos são: Marketing, Processos Gerenciais, Gestão 

Pública, Gestão da Produção Industrial, Gestão Financeira, Gestão Comercial, 

Logística, Comércio Exterior e Secretariado. Juntos, estes cursos englobam toda a 

carteira de cursos tecnológicos ofertados pela instituição adotada como fonte de 

acesso aos alunos pesquisados. Esta instituição tem seus cursos devidamente 

autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). A referida 

Instituição tem o apoio de uma estrutura de atendimento presencial com 439 polos 

espalhados nos 27 estados brasileiros e que contempla, em seus serviços de 

atendimento, o acompanhamento de aproximadamente cento e cinquenta mil alunos 

regularmente matriculados. Este atendimento presencial nos estados brasileiros 

recebe a nomenclatura de PAP – Polo de Apoio Presencial. O polo é o responsável 

pela transmissão da aula ao vivo e pela aplicação das provas e demais atividades de 

suporte ao aluno, sendo ele um intermediário entre a instituição e o acadêmico. 

O outro material de pesquisa refere-se à população composta por todos os 

alunos egressos dos nove cursos superiores de tecnologia a distância entre os anos 

de 2004 e 2010. De acordo com os relatórios apresentados pela instituição, os quais 

são confidenciais e por isso não podem ser apresentados no corpo desta 

dissertação, os alunos egressos dos cursos pesquisados no período de corte 

estabelecido somam um total de 14.068, todos possuindo endereços de e-mail 

informados pelos mesmos e disponibilizados pela IES em estudo. Este total 

corresponde à população inicial da pesquisa apresentada por meio desta 

dissertação e a distribuição por ano e por Unidade da Federação encontra-se na 

tabela a seguir: 
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Tabela 3 – Alunos egressos por ano e Unidade da Federação. 

 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados. 

Estados UF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Por UF

Acre AC 0 67 108 79 52 46 15 367

Alagoas AL 1 26 59 43 14 18 8 169

Amapá AP 0 5 8 7 3 6 0 29

Amazonas AM 0 17 23 12 8 4 1 65

Bahia BA 3 187 131 88 68 44 22 543

Ceará CE 0 2 2 4 2 0 1 11

Distrito Federal DF 2 57 41 25 22 19 6 172

Espírito Santo ES 0 28 26 20 15 17 3 109

Goiás GO 2 41 47 40 24 23 6 183

Maranhão MA 0 7 9 7 5 6 2 36

Mato Grosso MT 0 53 93 56 36 37 10 285

Mato Grosso do Sul MS 1 10 9 6 3 3 0 32

Minas Gerais MG 7 220 305 200 127 109 48 1.016

Pará PA 0 63 90 67 43 33 16 312

Paraíba PB 3 16 21 18 14 12 6 90

Paraná PR 42 771 1.443 941 613 529 203 4.542

Pernambuco PE 1 36 60 46 33 19 14 209

Piauí PI 0 8 6 3 4 2 1 24

Rio de Janeiro RJ 4 27 72 36 38 18 8 203

Rio Grande do Norte RN 0 0 4 3 2 3 0 12

Rio Grande do Sul RS 10 298 450 297 198 159 76 1.488

Rondônia RO 0 7 12 2 0 3 0 24

Roraima RR 0 4 4 3 1 0 0 12

Santa Catarina SC 10 286 452 265 187 156 71 1.427

São Paulo SP 15 469 762 570 344 283 122 2.565 

Sergipe SE 0 0 1 1 3 0 0 5 

Tocantins TO 1 31 48 26 14 12 6 138 

Total de alunos  102 2.736 4.286 2.865 52 1.561 645 14.068 
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Observa-se que a maior quantidade de alunos está concentrada na “Região 

sul” o que pode estar associado à matriz da instituição. 

Para a obtenção das respostas necessárias a esta pesquisa foi 

encaminhado um questionário a este total de egressos, divididos da seguinte forma: 

para 4.969 egressos os questionários foram encaminhados via Gmail. Entretanto 

este servidor não aceita o envio acima de 500 e-mails diários. Devido a esta 

limitação, para o envio dos e-mails aos 9.001 egressos restantes utilizou-se um 

servidor chamado Locaweb, contratado para este fim.  

Do total de 9.001 e-mails com os questionários enviados via Locaweb, 348 

foram desconsiderados pelo próprio servidor, por haver endereços incorretos, 

inexistentes ou contas inativas, sendo efetivamente enviados 8.653 e-mails e, deste 

total, 1.331 e-mails foram recusados pelos servidores de entrada. Os e-mails 

efetivamente recebidos por esse grupo de egressos correspondem a 7.322, entre 

estes foram obtidas 727 respostas válidas. Do total de 4.969 e-mails com os 

questionários enviados via Gmail, 193 foram cortados por este servidor antes do 

envio, sendo efetivamente enviados 4.776 e-mails e 735 e-mails foram recusados 

pelos servidores de entrada. Os e-mails efetivamente recebidos por esse grupo de 

egressos correspondem a 4.041, entre estes foram obtidas 263 respostas válidas. 

Portanto, a população efetiva para esta pesquisa corresponde a um total de 

11.363 egressos, sendo respondentes 990 egressos. Os dados acima estão 

explicitados na tabela a seguir: 
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Tabela 4 – Distribuição de e-mails enviados. 
Base de dados inicial – fornecido pela Secretaria Acadêmica de EaD  14.068

E-mails excluídos, após a análise visual da autora, por estarem incorretos -98

Total de e-mails 13.970

Entregues pela Locaweb 9.001

Cortados pelo servidor antes do envio 348

E-mails enviados 8.653

Recusados pelo servidor 1.331

E-mails que entraram nas caixas postais 7.322

Respostas 727

Entregues pelo Gmail 4.969

Cortados pelo servidor antes do envio 193

E-mails enviados 4.776

Recusados pelo servidor 735

E-mails que entraram nas caixas postais 4.041

Respostas 263

Total de e-mails enviados  11.363

Total de respostas recebidas 990

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Os alunos da instituição de Ensino Superior são orientados a manter seus 

endereços de e-mails atualizados junto à plataforma virtual de aprendizagem da 

instituição. O número de alunos mencionado acima foi contatado, em sua totalidade, 

por meio dos e-mails indicados em seus cadastros. Uma vez que os alunos 

egressos foram convidados a participar da pesquisa, coube a eles decidirem se iriam 

ou não iriam preencher o questionário. Por tal situação afirma-se que o processo de 

amostragem foi probabilístico (HAIR JR; BABIN; MONEY; SAMOUEL, 2005). 

Conforme Mattar (2000), uma amostragem probabilística é aquela em que a seleção 

dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte 

do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. E de acordo Hair JR; 

Babin; Money; Samouel (2005) a amostragem probabilística é aquela em que cada 

elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser 

selecionado para compor a amostra. As amostragens probabilísticas geram 

amostras probabilísticas. (MATTAR, 2000). 
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4.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Como método de pesquisa esta dissertação é composta por instrumento de 

coleta de dados e análise de dados. 

Para instrumento de coleta de dados utilizou-se a pesquisa quantitativa, que 

foi respondida entre os dias 04/06/2012 e 18/07/2012, sendo aplicada aos alunos 

egressos dos nove cursos superiores em tecnologia já mencionados. Essa pesquisa 

quantitativa foi composta por 12 perguntas fechadas em formato de questionário. 

Inicialmente as questões solicitavam que os respondentes assinalassem 

informações de cunho pessoal, as quais deveriam estar dentro dos intervalos 

indicados nas alternativas. Após este momento inicial, os respondentes 

necessitavam responder questões a respeito de como o curso superior de tecnologia 

em que ele se formou interferiu sobre os temas abordados. 

Foram verificadas as contribuições para a formação do respondente e as 

respostas foram assinaladas em uma escala Likert de cinco pontos, onde o primeiro 

ponto representava ausência de qualquer contribuição e o quinto ponto uma 

contribuição acima do esperado. Na escala do tipo Likert os sujeitos devem 

responder a cada item por meio de vários graus de acordo ou desacordo, conforme 

exemplificado na figura 5. Esta escala tem sido amplamente usada em estudos de 

moral e atitude. 

 

 

 

 

(Continua) 
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Figura 5 – Escala Likert  

Fonte: < http://www.scielo.br/img/revistas/gp/v19n2/a09ape01m.jpg> Acesso em 15/02/2013. 

 

Essa escala permite o emprego de itens que não estão explicitamente 

ligados à atitude estudada; apresenta facilidade quanto a sua elaboração e 

construção; tende a ser mais precisa do que as outras, pois a precisão de uma 

escala aumenta na medida em que aumenta o número de possíveis respostas; 

permite maior amplitude a cada item; é mais homogênea e aumenta a probabilidade 

de mensuração de atitudes unitárias, além de basear-se em dados empíricos 

relacionados às respostas dos sujeitos (SELLTIZ,1967;RAGAZZI,1976 (apud 

C.A.Vargas, 2005). O questionário completo pode ser visualizado na figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuação) 
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 Figura 6 – Questionário enviado à população 

 (Continua) 
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Figura 6 – Questionário enviado à população.  

(Continuação) 

(Continua) 
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Figura 6 – Questionário enviado à população. 

(Continuação) 

(Continua) 
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Figura 6 – Questionário enviado à população. 

 

(Continuação) 
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De posse das respostas obtidas, seguiu-se a análise destes dados, 

objetivando a interpretação e o correlacionamento aos objetivos estipulados durante 

a realização do trabalho. Na análise os dados foram organizados e tabulados por 

meio do software SPSS® (Statistic Package for Social Science – Pacote Estatístico 

para as Ciências Sociais), por se apresentar como uma das principais ferramentas 

de análise de dados na área de ciências sociais aplicadas que contêm um conjunto 

de instruções agrupadas logicamente que executam tarefas estatísticas (IBM 

CORPORATION, 2012).  

De acordo com Nascimento et al, o SPSS 

 

[...] .é uma “solução modular para análise estatística de dados, incluindo 
poderosos sistemas de gestão de dados e de aplicação de procedimentos 
estatísticos num ambiente gráfico, utilizando menus e caixas de diálogo de 
utilização muito fácil”, segundo a empresa Produtos e Serviços de 
Estatística que detém o direitos de comercialização em Portugal deste 
software.Este software foi inventado, nos Estados Unidos, por Norman H. 
Nie, C. Hadlai (Tex) Hull e Dale H. Bent e desde a sua primeira versão, em 
1968, já foram desenvolvidas doze novas versões. Este software, além da 
sua aplicação nas Ciências Sociais para onde foi inicialmente concebido, é 
também usado em pesquisas relacionadas com saúde e educação, 
pesquisas governamentais e de mercado e inúmeros outros sectores. O 
primeiro manual de usuário foi publicado em 1970 por Nie e Hall. A primeira 
versão do SPSS para computadores pessoais surgiu em 1984 
(NASCIMENTO et al, 2005). 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS RECEBIDOS 

 

A partir deste ponto os dados obtidos como respostas ao questionário serão 

submetidos à análise, conforme descrito anteriormente no método. 

 

5.1.1 Percentual de respostas obtidas por Unidade da Federação 

 

Foram levantados os percentuais da população e as respostas obtidas, por 

Estado da Federação, em relação à população considerada, dentro do total de 990 

respostas de egressos, representando a população de amostras. Estas informações 

podem ser visualizadas conforme na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Respostas por Unidade da Federação. 

Unidade da 

Federação 

E-mails por 

UF (válidos)

Respostas 

recebidas por 

UF de formatura 

dos alunos 

Percentuais de 

respostas por 

UF de formatura 

dos alunos 

Acre 296 56 18,9% 

Alagoas 137 9 6,6% 

Amapá 23 5 21,3% 

Amazonas 53 5 9,5% 

Bahia 439 24 5,5% 

Ceará 9 1 11,3% 

Distrito Federal 139 12 8,6% 

Espírito Santo 88 10 11,4% 

Goiás 148 22 14,9% 

Maranhão 29 15 51,6% 

Mato Grosso 230 10 4,3% 

Mato Grosso do Sul 26 0 0,0% 

Minas Gerais 821 77 9,4% 

Pará 252 11 4,4% 

Paraíba 73 5 6,9% 

(Continua) 
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Paraná 3669 270 7,4% 

Pernambuco 169 25 14,8% 

Piauí 19 1 5,2% 

Rio de Janeiro 164 18 11,0% 

Rio Grande do Norte 10 1 10,3% 

Rio Grande do Sul 1202 124 10,3% 

Rondônia 19 2 10,3% 

Roraima 10 5 51,6% 

Santa Catarina 1153 88 7,6% 

São Paulo 2072 188 9,1% 

Sergipe 4 1 24,8% 

Tocantins 111 5 4,5% 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Observa-se que houve resposta de todos os Estados da Federação, o que 

indica que a EaD está presente em todas as regiões brasileiras. Este fato é 

importante, pois nos estados como Roraima, Maranhão, Sergipe, Amapá e Acre a 

EaD pode ser mais que uma opção de estudo e pode ser considerada como uma 

solução para as pessoas que se encontram em locais de difícil acesso e que, até 

pouco tempo, não imaginavam que poderiam ingressar em cursos superiores, o que 

difere das regiões Sul e Sudeste em geral. 

 

5.1.2 Divisão da amostragem por gênero 

 

No questionário aplicado foi perguntado qual o gênero dos respondentes, 

objetivando verificar alguma discrepância entre a quantidade de egressos 

masculinos e egressos femininos dentro da amostra. 

Os resultados alcançados podem ser visualizados na Tabela 6 e na Figura 7. 
 

Tabela 6 – Divisão da amostragem por gênero. 

Gênero 
Nº de 

Respondentes 

Feminino 461 

Masculino 529 

Total 990 

Fonte: dados obtidos na coleta de dados (2012). 

(Continuação) 



62 
 

 
 

Figura 7 – Divisão da amostragem por gênero. 

 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012) 
 

Percebe-se que existe um equilíbrio de egressos no que se refere ao 

gênero. Entretanto, seria esperado um percentual maior da amostragem do sexo 

masculino, isto porque aparentemente, os cursos tecnológicos à distância seriam 

direcionados a este gênero de público. Fato é que o percentual de participação do 

gênero feminino nestes cursos também se revelou significativo, acompanhando a 

tendência já identificada pelo MEC, de maior procura pelas mulheres por uma 

qualificação e requalificação profissional (Jornal Nacional – 12/04/2011). 

Esta tendência de crescimento pode estar relacionada com a modalidade de 

ensino, que nesse caso é à distância e, também, pelo tempo de conclusão dos 

mesmos. Em teoria, acredita-se que parte do público feminino disponha de menos 

tempo para se dedicar aos estudos, pois é composto de mulheres casadas e mães, 

cumprindo jornada dupla de trabalho.  

De acordo com a publicação do dia 19 de julho de 2012 (OIT, 2012) ao 

conjugarem-se as informações relativas às horas de trabalho dedicadas às tarefas 

domésticas e de cuidado com aquelas referentes à jornada exercida no mercado de 

trabalho, constata-se que, apesar da jornada semanal média das mulheres no 

mercado de trabalho ser inferior a dos homens (36,0 contra 43,4 horas), ao 

computar-se o tempo de trabalho dedicado aos afazeres domésticos (22,0 horas 

para elas e 9,5 para eles), a jornada média semanal total feminina alcançava 58,0 

horas e ultrapassava em 5,0 horas a masculina (52,9 horas). 

Desta forma, a modalidade a distância seria uma boa opção, pois assim, há 

a possibilidade de remanejamento de tempo para o público feminino mudando 

qualquer paradigma, verdadeiro ou não, de que a EaD atenderia mais o público 

masculino. Provavelmente este equilíbrio deve ter sido atendido no século XXI e, 
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uma vez que a população mundial tende a esta paridade, a modalidade EaD mostra-

se bastante democrática. 

 

 

5.1.3 Divisão da amostragem por Unidade da Federação por polos de formatura 

 

A pesquisa também procurou identificar o Estado da Federação onde os 

egressos colaram grau. Essas informações serão úteis para uma futura análise e 

cruzamento de dados, com o objetivo de identificar se a mudança de UF foi 

resultado de uma mudança de emprego ou promoção. 

A Tabela 7 mostra o número de respondentes de cada um dos estados. 

 

 

Tabela 7 – Respondentes por Unidade da Federação. 

Estado Formado Percentual

Acre 5,7 

Alagoas 0,9 

Amapá 0,5 

Amazonas 0,5 

Bahia 2,4 

Ceara 0,1 

Distrito Federal 1,2 

Espírito Santo 1,0 

Goiás 2,2 

Maranhão 1,5 

Mato Grosso 1,0 

Minas Gerais 7,8 

Para 1,1 

Paraíba 0,5 

Paraná 27,3 

Pernambuco 2,5 

Piauí 0,1 

Rio de Janeiro 1,8 

Rio Grande do Norte 0,1 

(Continua)
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Rio Grande do Sul 12,5 

Rondônia 0,2 

Roraima 0,5 

Santa Catarina 8,9 

São Paulo 19,0 

Sergipe 0,1 

Tocantins 0,5 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Para uma melhor visualização, a Figura 8 foi elaborada a partir da Tabela 7. 

O gráfico permite observar com mais facilidade as diferenças entre cada um dos 

estados. 

 

(Continuação)
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Figura 8 – Divisão da amostragem por Estados da Federação onde houve a formatura. 
Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
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Com estes resultados, pode-se verificar que o maior número de formandos 

está concentrado nos estados do Paraná (270), São Paulo (188) e Rio Grande do 

Sul (124). O grande número de formandos no Paraná pode ser justificado por este 

ser a Unidade da Federação da sede física da instituição analisada e, portanto, alvo 

de maiores campanhas de marketing e propaganda. 

Já os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul não surpreendem em 

seus resultados no que se refere ao número de egressos, já que são os estados 

com a maior densidade de alunos no país. 

Tomando como base as respostas obtidas no questionamento sobre o 

estado onde houve a colação do grau do egresso, foi possível analisar a divisão dos 

formandos por região geográfica do país (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Colação de grau por região geográfica. 

Região de 

Formados 

Nº de 

Respondentes 

Norte 89 

Sul 482 

Nordeste 82 

Sudeste 293 

Centro-oeste 44 

Total 990 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Na Figura 9, pode-se ter uma visualização completa dos dados da 

amostragem por região geográfica.  
 

 
Figura 9 – Divisão da amostragem por região geográfica de colação de grau. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
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De acordo com os dados apresentados, os estados do Paraná, de São 

Paulo e do Rio Grande do Sul influenciaram os percentuais obtidos pelas Regiões 

Sul e Sudeste. Somadas, estas regiões são responsáveis pelo percentual de 79% da 

amostragem de egressos. Vale ressaltar que a EaD gera um custo para o aluno que 

deseja ingressar na modalidade e que ainda não existe nenhum projeto em trâmite 

para que a EaD seja ofertada pela rede pública de ensino. 

Observa-se, ainda, que nas regiões sul e sudeste encontram-se o maior 

percentual de alunos que nas demais regiões, isso se dá em virtude de vários 

fatores, entre eles destacam-se a facilidade de acesso à educação, à tecnologia, 

além da renda per capita da região, favorecendo uma maior quantidade de pessoas 

que têm condições para pagar por uma educação. 

Novamente evidencia-se a importância que a EaD pode ter na educação em 

regiões mais remotas e com pouca logística, principalmente em cursos técnicos. 

 

 

5.1.4 Divisão da amostragem por estado atual de residência 

 

Na pesquisa realizada, também foi perguntado qual o Estado da Federação 

em que o egresso atualmente reside. Estes dados permitem verificar a mobilidade 

que houve entre o período da formatura e o período atual (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Amostragem por estado atual de residência. 

Estado de Residência Percentual 

Acre 5,3 

Alagoas 0,8 

Amapá 0,4 

Amazonas 0,6 

Bahia 2,4 

Ceara 0,1 

Distrito Federal 1,7 

Espírito Santo 1,0 

Goiás 1,8 

Maranhão 1,2 

(Continua) 
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Mato Grosso 1,1 

Mato Grosso do Sul 0,1 

Minas Gerais 7,9 

Para 1,3 

Paraíba 0,6 

Paraná 26,7 

Pernambuco 2,5 

Piauí 0,2 

Rio de Janeiro 1,7 

Rio Grande do Norte 0,2 

Rio Grande do Sul 12,2 

Rondônia 0,3 

Roraima 0,3 

Santa Catarina 9,1 

São Paulo 19,7 

Sergipe 0,1 

Tocantins 0,6 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Por meio da Figura 10, pode-se ter uma visualização completa dos dados da 

amostragem por Estado atual de residência. 

 

 

(Continuação) 
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Figura 10 – Amostragem por estado atual de residência. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Ao comparar-se a Figura 8 com a Figura 10, observa-se que no período 

considerado para a pesquisa, a mobilidade foi pouco significativa. As Unidades da 

Federação que receberam os egressos após eles se formarem foram: Amazonas, 

Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Por 

outro lado, os egressos se mudaram dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, 
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Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Roraima. Entretanto, 

em ambos os casos, o número de egressos que tiveram mobilidade é baixo. As 

maiores mobilidades foram registradas em São Paulo, com a chegada de sete 

egressos, e no Paraná, com a saída de seis egressos. Estes valores podem ser 

considerados baixos no contexto de quase mil egressos avaliados. 

Nos estados da Bahia, do Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Sergipe os 

egressos não tiveram mobilidade. Caso tenha havido alteração de cargo ou 

emprego, de uma forma geral, não foi conjunta com mudança de estado. 

 

 

5.1.5 Divisão da amostragem por região geográfica de residência do egresso 

 

Tomando como base as respostas obtidas no questionamento sobre o 

Estado de residência dos egressos, é possível analisar a distribuição dos egressos 

por região geográfica do país em que atualmente residem (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Região geográfica de residência do egresso. 

Região de 

Residência 

Nº de 

Respondentes 

Norte 87 

Sul 475 

Nordeste 81 

Sudeste 300 

Centro-oeste 47 

Total 990 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Por meio da Figura 11, pode-se ter uma visualização completa dos dados da 

amostragem por região geográfica de residência do egresso. 
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Figura 11 – Região geográfica de residência do egresso. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Quando comparados as Figuras 9 e 11, observa-se que houve pouca 

mobilidade dos egressos quando tratados dentro de suas regiões geográficas atuais 

de residência, quando relacionados ao período de formatura. A Região Sul cedeu 

em torno de 1% de egressos, enquanto a Região Centro-Oeste recebeu em torno de 

1% de egressos oriundos de outras regiões. 

 

 

5.1.6 Divisão da amostragem por faixa etária 

 

Na pesquisa também se procurou identificar a faixa etária dos respondentes 

nos dias atuais. Com estas informações foi possível definir em qual faixa etária o 

público da EaD da IES se encaixa. Estas informações podem ser visualizadas na 

Tabela 11. 

Tabela 11 – Amostragem por faixa etária. 

Idade Percentual 

Entre 16 e 20 anos 0,2 

Entre 21 e 25 anos 3,4 

Entre 26 e 30 anos 12,7 

Entre 31 e 40 anos 34,4 

Acima de 40 anos 49,2 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
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Por meio da Figura 12 pode-se ter uma visualização completa dos dados da 

amostragem por faixa etária do egresso. 

 

 
Figura 12 – Divisão da amostragem por faixa etária. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Com as respostas obtidas, observa-se que 83,6% encontram-se atualmente 

na faixa etária acima de 30 anos. Como a pesquisa abrangeu uma população 

correspondente aos egressos dos cursos entre os anos de 2004 e 2010, é possível 

perceber, pela alta faixa etária dos respondentes, que a maioria dos egressos 

concluiu seu curso entre 32 e 38 anos o que dá uma média de idade maior desses 

egressos em relação à modalidade presencial, que entram com 17 a 20 e se formam 

em torno dos 23 a 25 anos. Esses números são confirmados pelo Censo da 

Educação Superior de 2010. Analisando-se o quadro dos ingressantes nos cursos 

presenciais e a distância no ano de 2010, 

 

“observa-se que, nos cursos presenciais, a idade mais frequente (moda) é 
de 19 anos, a média de idade é de 25 anos e a metade dos indivíduos 
possui até 22 anos (mediana). Nos cursos a distância, o ingresso é mais 
tardio: em média aos 32 anos, sendo aos 28 anos a idade mais frequente 
(moda) e até 31 anos a idade da metade dos indivíduos (mediana)”. 
(Resumo Técnico – Censo da Educação Superior de 2010). 

 

Possivelmente as pessoas que se encontram na faixa etária acima de 30 

anos possuem duas grandes razões para ingressarem em um curso superior a 

distância, sendo a primeira a questão das oportunidades que o curso pode oferecer 
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aliado à recuperação de tempo perdido por outras necessidades pessoais; e a 

segunda questão é a empregabilidade, ou seja, as pessoas optam por estudar 

novamente visando serem, cada vez mais, empregáveis nesse mercado altamente 

competitivo e exigente. 

 
 
5.1.7 Divisão da amostragem pelo tempo utilizado para concluir o curso 
 

A pesquisa também identificou o tempo que os alunos utilizaram para 

concluir o curso a distância, lembrando que os cursos tecnológicos apresentam uma 

carga horária inferior aos cursos de bacharelado e licenciaturas. 

A divisão da amostragem pelo tempo de conclusão de curso pode ser 

verificada na Tabela 12. 
 

Tabela 12 – Amostragem pelo tempo de conclusão de curso. 

Tempo Percentual 

Menos que 2 anos 14,3 

Entre 2 anos e 2,5 anos 59,7 

Entre 2,5 anos e 3 anos 10,3 

Entre 3 anos e 3,5 anos 10,9 

Mais do que 3,5 anos 4,7 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
 

Por meio da Figura 13 pode-se ter uma visualização completa dos dados da 

amostragem pelo tempo de conclusão de curso. 
 

 
Figura 13 – Tempo utilizado para concluir o curso em EaD. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo (2012). 
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A maioria dos respondentes concluiu o curso tecnológico realizado em EaD 

dentro de um período que pode ser considerado normal (entre 2 anos e 2,5 anos). 

Este dado indica que para a maioria não houve problemas significativos que 

puderam acarretar atrasos no período de conclusão do curso, tais como 

trancamento de matrícula, pedido de prorrogação de prazo e até mesmo de 

reprovação. A modalidade em EaD mostra vantagens para a gestão pessoal de 

tempo, pois o aluno pode se programar para realizar as provas e assistir às aulas, 

não necessitando deslocar-se ao polo, devido às aulas serem disponibilizadas via 

web para que ele acesse em qualquer horário e local. Além dessas facilidades o 

curso na modalidade EaD não possui obrigatoriedade de presença, ou seja o aluno 

é que organiza seu tempo de estudo de 1.800 horas dentro das 24 horas diárias, o 

que difere da modalidade presencial onde o horário das aulas é pré-determinado 

pela intuição de ensino. 

Ao realizar um curso em menos tempo e desde que esse curso seja de 

qualidade, o aluno estará em condições de entrar no mercado de trabalho. O curso 

presencial tem um nível de bacharelado, no entanto tem uma duração maior. O 

aluno é que deverá avaliar o custo beneficio de cada uma das modalidades. 

 

 

5.1.8 Pretensão de realização de alguma pós-graduação à distância 

 

A pesquisa buscou identificar a pretensão dos egressos respondentes para 

realizar alguma pós-graduação à distância, como apresenta a tabela 13. 

 

Tabela 13 – Pretensão de realizar pós-graduação a distância. 

Pós-Graduação Percentual 

Sim 52,7 

Não 5,4 

Não decidi ainda 20,2 

Já fiz ou estou fazendo 21,7 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
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Por meio da Figura 14 pode-se ter uma visualização completa dos dados 

que representam a pretensão do aluno egresso em realizar uma pós-graduação na 

modalidade EaD.  

 

 
Figura 14 – Pretensão na realização de pós-graduação à distância. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Pelas respostas obtidas verifica-se o baixo índice de rejeição à continuidade 

nos estudos por meio de uma pós-graduação a distância. Do total de egressos, 

21,7% já estão cursando alguma pós-graduação e 52,7% pretendem cursar, o que 

transmite a ideia de que o curso de graduação a distancia foi eficaz, mas não 

representa o fim da carreira acadêmica. Por meio das respostas, verifica-se que a 

maioria dos egressos sente a necessidade de dar continuidade aos estudos. Esta é 

uma oportunidade de negócios para abertura de mercado para a EaD. 

 

 

5.1.9 Satisfação no curso escolhido depois de formado 

 

A pesquisa procurou identificar o grau de satisfação do egresso em relação 

ao curso que realizou. Esta satisfação com o curso foi identificada pela concordância 

ou não na realização do mesmo curso no qual o egresso se formou. O 

questionamento utilizado para se chegar nestas informações foi: Se você pudesse 

voltar no tempo, você... 
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Os dados coletados com este questionamento podem ser verificados na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Satisfação com o curso realizado. 

Retorno Percentual 

Faria o mesmo curso 73,1 

Não faria o mesmo curso 12,6 

Teria feito um curso com 

duração maior 
13,6 

Eu não faria nenhum curso 0,6 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 
Por meio da Figura 15, pode-se ter uma visualização completa dos dados 

que representam a satisfação do aluno egresso com o curso que se formou. 

 
 

 
Figura 15 – Satisfação com o curso realizado. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Os resultados obtidos indicam que 73% dos egressos estão satisfeitos com 

o curso realizado e, caso pudessem voltar no tempo, realizariam o mesmo curso de 

sua formação atual, o que demonstra a qualidade e a aceitação dos cursos 

realizados. 

 



77 
 

 
 

5.1.10 Contribuição do curso em EaD para o ingresso na área de trabalho 

correspondente à área de estudo 

 

A pesquisa identificou, entre os egressos respondentes, o grau de 

contribuição da graduação no curso tecnológico para o ingresso na área de trabalho 

correspondente à área de estudo. Desta forma, os egressos foram questionados no 

seguinte sentido: a sua graduação no curso tecnológico contribuiu para 

ingressar na área de trabalho correspondente à área de estudo? Os dados da 

pesquisa podem ser verificados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Curso de formação versus Ingresso no trabalho. 

Contribuição ingresso Percentual 

Não contribuiu em nada 31,2 

Contribuiu um pouco 14,3 

Contribuiu como eu esperava 28,7 

Contribuiu um pouco acima do 

que eu esperava 
12,7 

Contribuiu bem acima do que 

eu esperava 
13,0 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Por meio da Figura 16, pode-se ter uma visualização completa dos dados 

que representam essa importância. 

 

 
Figura 16 – Curso de formação versus Ingresso no trabalho. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
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As respostas fornecidas por 54,4% dos egressos demonstram que o curso 

frequentado na modalidade a distância contribuiu de forma satisfatória ou dentro do 

esperado para o ingresso na área de trabalho correspondente à área de sua 

formação. Já para 45,6% dos respondentes o curso não contribui de forma 

satisfatória. Alguns fatores podem ter sido determinantes para os que responderam 

que o curso realizado “nada contribuiu” ou “contribuiu um pouco”. Entre estes fatores 

podem ser citados: (1) a falta de planejamento para a realização do curso; (2) a 

dificuldade de adaptação a esta modalidade, levando a um aprendizado incompleto, 

(3) realização com pouca motivação, além de escolha do curso inadequado, de 

acordo com as competências, habilidades e aptidões do aluno; (4) restrições do 

próprio mercado de trabalho quanto ao curso escolhido, dentro da área de 

residência; (4) o aluno já estava atuando na área de formação. 

Estas informações demonstram que o curso realizado, mesmo sendo na 

modalidade a distância cumpriu papel de formação de profissionais aptos a 

ingressar no mercado de trabalho. 

 

 

5.1.11 Contribuição do curso em EaD para a mudança para um emprego melhor 

 

Devido à faixa etária dos alunos dos cursos na modalidade a distância estar 

situada em uma faixa onde, normalmente já se possuem algum tipo de vínculo 

empregatício, a pesquisa procurou identificar se o curso realizado contribuiu para 

que os egressos conseguissem mudar para um emprego melhor. Considera-se 

como fator positivo na resposta também o egresso que conseguiu uma colocação no 

mercado de trabalho. 

A Tabela 16, mostra percentual de egressos que obtiveram esta ascensão. 

O questionamento que os egressos foram solicitados a responder foi o 

seguinte: a sua graduação no curso tecnológico contribuiu para a mudança 

para um emprego melhor? 
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Tabela 16 – Curso EaD versus Mudança de emprego. 

Contribuição/Emprego Percentual 

Não contribuiu em nada 28,0 

Contribuiu um pouco 15,9 

Contribuiu como eu esperava 29,7 

Contribuiu um pouco acima do 

que eu esperava 
13,3 

Contribuiu bem acima do que 

eu esperava 
13,1 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Na Figura 17, pode-se ter uma visualização completa dos dados que 

representam a contribuição oferecida pelo curso de formação em EaD para 

mudança para um emprego melhor. 

 

 
Figura 17 – Curso EaD versus Mudança de emprego. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Pelas respostas obtidas percebe-se que, para um percentual significativo de 

egressos, ou seja, 43,9% dos respondentes, a graduação no curso escolhido em 

“nada contribuiu” ou “pouco contribuiu” para uma efetiva melhoria de emprego, 

enquanto que para 56,1% o curso contribuiu de acordo com o esperado ou acima 

disso. 

Diante destes dados, pode-se considerar a importância que o ensino em 

EaD tem no papel de melhorar a condição profissional dos seus egressos, e para os 



80 
 

 
 

43,9%, uma parte pode estar relacionada simplesmente ao fator empregabilidade, 

quando não se pretende mudar de emprego, mas apenas garantir o que se está 

atualmente. 

 

 

5.1.12 Contribuição do curso em EaD para a migração para outra área de trabalho 

ou outra área de atuação 

 

A pesquisa identificou o nível de contribuição do curso tecnológico, realizado 

na modalidade à distância, na migração para uma área de trabalho ou outra área de 

atuação diferente da que o egresso mantinha ao concluir o curso. 

O questionamento sobre este ponto foi realizado com a seguinte pergunta: a 

sua graduação no curso tecnológico contribuiu para que você fosse para outra 

área de trabalho ou de atuação? 

Os dados levantados por meio deste questionamento podem ser verificados 

na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Curso em EaD versus Migração para outra área de trabalho. 

Trabalho Percentual 

Não contribuiu em nada 35,4 

Contribuiu um pouco 14,6 

Contribuiu como eu esperava 25,7 

Contribuiu um pouco acima do 

que eu esperava 
12,5 

Contribuiu bem acima do que 

eu esperava 
11,8 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Por meio da Figura 18, pode-se ter uma visualização completa dos dados 

que representam a contribuição do curso em EaD para a migração para outra área 

de trabalho ou outra área de atuação. 
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Figura 18 – Curso em EaD versus Migração para outra área de trabalho. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Pelas respostas obtidas verifica-se uma equivalência entre as respostas dos 

egressos. Para 50% deles o curso em EaD em ”nada contribuiu” ou” pouco 

contribuiu” para a mudança de área de atuação. E para os outros 50% dos 

respondentes, a contribuição ficou dentro do esperado ou acima desta expectativa. 

Isto pode significar que uma boa parte dos egressos já atuava na área que escolheu 

estudar, sendo o curso em EaD um aprimoramento profissional dentro desta área. 

Esta hipótese pode ser complementada com os resultados do próximo item. 

 

 

5.1.13 Contribuição do curso em EaD para o aumento de salário ou ascensão de 

cargo no mesmo emprego. 

 

Por meio do questionamento “a sua graduação no curso tecnológico 

contribuiu para o aumento de salário e/ou ascensão de cargo no mesmo 

emprego?” a pesquisa buscou verificar o efeito do curso na empregabilidade do 

egresso na mesma empresa. 

Os resultados alcançados com esta pergunta podem ser visualizados na 

Tabela 18. 
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Tabela 18 – Contribuição do curso tecnológico em EaD para o aumento de salário  ou ascensão 

funcional. 

Contribuição $ Percentual 

Não contribuiu em nada 25,6 

Contribuiu um pouco 15,1 

Contribuiu como eu esperava 29,8 

Contribuiu um pouco acima do 

que eu esperava 
13,9 

Contribuiu bem acima do que 

eu esperava 
15,7 

Total 100,0 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Por meio da Figura 19, pode-se ter uma visualização completa dos dados 

que representam a contribuição do curso tecnológico em EaD para o aumento de 

salário ou ascensão funcional do egresso. 

 

 
Figura 19 – Contribuição do curso tecnológico em EaD para o aumento de salário ou ascensão 

funcional. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Por meio das respostas obtidas pode-se verificar que para 40,6% dos 

respondentes o curso realizado em EaD não se traduziu em um efetivo aumento 

salarial ou ascensão de cargo dentro do mesmo emprego. 

Já para 59,4% dos egressos respondentes, realizar o curso traduziu-se, 

posteriormente, em aumento salarial ou em ascensão profissional, ou seja, nestes 

aspectos a realização do curso contribuiu dentro ou acima da expectativa da 

amostra. Isto se deve porque a dinâmica do mercado de trabalho exige a constante 
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busca pela qualificação e pela requalificação num processo contínuo e praticamente 

ininterrupto. O profissional que não se adequar a esta realidade corre o risco de 

comprometer sua carreira, ascensão profissional ou ter negado o aumento salarial. 

Estes resultados mostram a eficácia do curso para o ingresso com o objetivo de 

garantia de empregabilidade. 

 

 

5.1.14 Contribuição do curso em EaD para a carreira profissional 

 

A pesquisa propôs identificar de uma forma mais global, ou seja, não só 

fatores que envolvem o lado financeiro da carreira, mas também fatores que estão 

relacionados à satisfação pessoal, convívio com seus pares, entre outros, o grau de 

contribuição que curso realizado em EaD proporcionou. 

Estas informações podem ser visualizadas na Tabela 19, onde os egressos 

responderam ao seguinte questionamento: a sua graduação no curso tecnológico 

contribuiu em sua carreira profissional? 

 

Tabela 19 – Contribuição do curso tecnológico em EaD para a carreira profissional. 

Contribuição Carreira Percentual 

Não contribuiu em nada 9,7 

Contribuiu um pouco 14,7 

Contribuiu como eu esperava 32,3 

Contribuiu um pouco acima 

do que eu esperava 
19,3 

Contribuiu bem acima do que 

eu esperava 
23,9 

Total 100,0 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo (2012). 

 

Por meio da Figura 20, pode-se ter uma visualização completa dos dados 

que representam a contribuição do curso tecnológico em EaD para a carreira 

profissional. 

 



84 
 

 
 

 
Figura 20 – Contribuição do curso tecnológico em EaD para a carreira profissional. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Pelas respostas obtidas percebe-se que a realização do curso tecnológico 

em EaD contribuiu decisivamente para a melhoria da carreira profissional. 

O fato da maioria ter respondido como esperava indica, baseado nas Figuras 

15 e 18 que grande parte dos ingressos desejavam aumento de salário ou o 

ingresso na área de trabalho. 

Conforme já explanado neste trabalho, o conceito de eficácia na educação 

está diretamente ligado ao resultado final do processo desenvolvido pela instituição 

de ensino. No caso de uma IES, a instituição estará sendo eficaz a partir do 

momento em que disponibilize à sociedade egressos dotados de conhecimentos, 

habilidades e experiências capazes de se colocarem no mercado de trabalho. Pelos 

números levantados na pesquisa de campo, é possível perceber que há fortes 

indícios de que a IES analisada atua eficazmente. Para a grande maioria dos 

egressos respondentes, o curso realizado foi o responsável pela inserção no 

mercado de trabalho, possibilitando a esse público o desenvolvimento de uma 

carreira profissional.  

Importante ressaltar que uma pesquisa feita com os setores de recursos 

humanos de diversas empresas poderia coroborar com os resultados obtidos na 

comparação entre as modalidades de ensino, informando dados comparativos de 

satisfação com seus empregados. 
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5.2 ANÁLISE CRUZADA DOS DADOS 
 

A análise por meio da tabela cruzada é uma forma bastante básica e simples 

de analisar dados coletados em pesquisa de campo. Verifica-se que muitas tabelas 

cruzadas se equivalem a um gráfico de barras de duas ou três dimensões, no qual 

estão colocados os totais de ocorrências. 

Além disso, os dados de tabulações cruzadas são úteis para verificar, lado a 

lado, se duas ou mais questões do questionário aplicado, têm variáveis inter-

relacionadas. A definição em termos estatísticos é colocada como uma distribuição 

conjunta de duas ou mais variáveis diferentes. 

 

 

5.2.1 Gênero versus Contribuição no ingresso no mercado de trabalho 

 

Neste cruzamento de variáveis foi verificada a influência que o gênero 

exerce sobre a inserção no mercado de trabalho na mesma área de formação do 

egresso. Com isso, buscou-se analisar se existe disparidade entre as participações 

dos dois gêneros. O questionamento norteador foi: será que o gênero masculino 

consegue se colocar melhor no mercado, na sua área de formação, do que o 

gênero feminino? 

Essas informações podem ser visualizadas na Figura 21, a seguir 

apresentada. 

 

 
Figura 21 – Gênero versus Contribuição no ingresso no mercado de trabalho. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 
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Por meio da Figura 20 buscou-se um diagnóstico do efeito do gênero na 

resposta sobre a contribuição do curso tecnológico cursado para o ingresso do aluno 

na área de trabalho correspondente a área escolhida. Verifica-se maior diferença na 

resposta de não contribuição, com 20% a mais para o gênero masculino. Nas 

demais respostas verifica-se praticamente uma paridade de opiniões entre os dois 

gêneros. 

O fato de predominar o gênero masculino na resposta de que o curso de 

formação não contribuiu em nada para o seu ingresso no mercado de trabalho pode 

estar relacionado à expectativa maior do homem em obter resultados mais imediatos 

com a capacitação. Por outro lado, o gênero feminino, pode estar em parte mais 

influenciado pela dupla jornada de trabalho, e ser de uma forma geral menos 

ansioso. É importante lembrar que a mulher, historicamente, encontra-se em uma 

situação desfavorável no que se refere ao mercado de trabalho, conforme a Figura 

22, embora levantamentos feitos pelo IBGE apontem no sentido de diminuir a 

proporção entre homens e mulheres com carteira assinada no setor privado. 

Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego desse Instituto, divulgada no dia 08 de 

março de 2012, 

 

“com exceção do trabalho doméstico e da ocupação como militar ou 
funcionário público estatutário, os homens eram a maioria dentro da 
população ocupada nas diversas formas de inserção. Esse cenário foi 
verificado tanto em 2003 quanto em 2011. Mesmo diante do predomínio 
masculino, constatou-se que as diferenças de inserção entre homens e 
mulheres foram reduzidas em 2011, com as mulheres aumentando sua 
participação em todas as formas de ocupação. Em 2003, por exemplo, a 
proporção de homens com carteira assinada no setor privado era de 62,3% 
enquanto a das mulheres era de 37,7%, uma diferença de 24,7 pontos 
percentuais. Em 2011, essas proporções foram de 59,6% e de 40,4%, 
fazendo com que essa diferença diminuísse para 19,1 pontos percentuais. 
O maior crescimento de participação feminina foi observado no emprego 
sem carteira no setor privado: diferença de 26,9 pontos percentuais em 
2003 (63,5% homens e 36,5% mulheres) e de 19,1 pontos percentuais em 
2011 (59,5% homens e 40,5% mulheres).” (IBGE – Pesquisa Mensal do 
Emprego, março/2012). 
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Figura 22 – Distribuição da população ocupada, por posição na ocupação, segundo o sexo (%),  

(2003 – 2011). 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 

Emprego 2003-2011 (2012). 

 

Observa-se, no mesmo gráfico, o gênero feminino mais satisfeito com o 

curso de uma forma geral, o que, de certa forma causa um pouco de surpresa, já 

que o acesso ao mercado de trabalho para o gênero feminino é, como dito 

anteriormente, mais dificultoso historicamente. 
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5.2.2 Gênero versus Mudança de emprego 

 

Outra comparação feita foi à influência do gênero na mudança de emprego. 

Com este questionamento buscou-se verificar se o gênero do respondente 

influenciou de alguma forma nesta mudança. 

Os dados apresentados podem ser visualizados na Figura 23.  

 

 
Figura 23 – Gênero versus Contribuição na mudança de emprego. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

De acordo com a Figura 23 verifica-se que, em relação ao questionamento 

da contribuição da graduação no curso tecnológico para mudança para um emprego 

melhor, embora um expressivo percentual de homens e mulheres que acreditam que 

o curso não contribui muito (44%), a maior parte acredita que contribui de alguma 

forma. Estes percentuais (56%) se mantiveram equilibrados em relação ao gênero, 

de uma forma geral. 

Entretanto, quando se verifica a questão da falta de contribuição do curso, 

nota-se que o percentual de homens que tem essa opinião é de 18% maior em 

relação às mulheres. Novamente entende-se que a necessidade mais acentuada de 

resultado esperado pelo gênero masculino influenciou os resultados observados no 

item 5.2.1. 
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5.2.3 Gênero versus Contribuição para a carreira 
 

Com este cruzamento objetivou-se detectar se o gênero influenciou de 

alguma forma os fatores que envolvem o desenvolvimento na carreira, ou seja, não 

só os fatores relacionados com o lado financeiro, mas também os fatores que estão 

relacionados à satisfação pessoal, convívio, qualidade de vida, entre outros. 

As informações coletadas e apresentadas na Figura 24 demonstram que um 

percentual considerável da amostra (75%) acredita que o curso realizado contribuiu 

em algum grau na carreira profissional dos respondentes. 

Apesar das variações observadas nos itens anteriores, observa-se uma 

satisfação geral, independentemente de gênero, pois o percentual geral repete-se 

nos mesmos. 

Esta diferença em relação aos itens anteriores pode ser explicada devido ao 

fato de que uma contribuição na carreira pode ser algo obtido em um prazo maior 

que um ingresso no emprego ou uma mudança de área, indicando que o efeito da 

realização do curso estende-se ao longo dos anos. 

 

 
Figura 24 – Gênero versus Contribuição para a carreira. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Em todas as respostas houve um numero maior de respostas masculinas, 

descaracterizando a influencia do gênero uma vez que a maioria de respondestes já 
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era masculina conforme a Figura 6. A diferença mais acentuada na resposta média 

pode estar relacionada ao fato de ser a resposta padrão da escala Likert.  

 

 

5.2.4 Idade versus Contribuição na mudança de emprego 
 

As informações coletadas no questionário enviado aos egressos dos cursos 

tecnológicos possibilitaram o cruzamento das variáveis idade e contribuição para 

que houvesse mudança para um emprego melhor. 

O resultado deste cruzamento pode ver verificado na Figura 25. 

 

 
Figura 25 – Idade versus Contribuição na mudança de emprego. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Com base nas informações constantes na Figura 25, quando analisada a 

contribuição do curso para a mudança para um emprego melhor, verifica-se que são 

apresentados dois percentuais expressivos e próximos, sendo que desses 

percentuais, 28% responderam que não houve contribuição e 30% das respostas 

apontam uma contribuição dentro do esperado. 

Para a resposta de não contribuição, por mais que pareça alta, observa-se 

que a maioria dos respondentes tem idade mais avançada, indicando que a 

realização do curso pode estar ligada ao desejo de manter a empregabilidade e não 

na mudança do emprego em si. 
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Este fato confirma-se com o item contribuição como esperada, também 

com cerca de 30%, onde o desejo de resultado do curso pode ser a mudança de 

emprego ou apenas a garantia da empregabilidade no emprego atual. 

Porém, para verificar se realmente há influencia da idade é necessário 

verificar a diferença de distribuição de faixa etária em cada um dos grupos de 

resposta. 

A Tabela 20 foi utilizada para montar o gráfico. 

 

Tabela 20 – Idade versus Contribuição na mudança de emprego. 

 
Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Com a utilização da Tabela 20 pode-se montar o gráfico da Figura 26 com a 

distribuição percentual de idade por classe de respostas, apresentado abaixo. 

 

 

 

 

Total 

Não 

contribuiu 

em nada 

Contribuiu 

um pouco 

Contribuiu 

como eu 

esperava 

Contribuiu 

um pouco 

acima do 

que eu 

esperava 

Contribuiu 

bem acima 

do que eu 

esperava 

Faixa 

etária 

Entre 16 e  

20 anos 
1 0 0 0 1 2 

Entre 21 e  

25 anos 
7 6 13 3 5 34 

Entre 26 e  

30 anos 
34 28 40 10 14 126 

Entre 31 e  

40 anos 
87 59 105 49 41 341 

Acima de 40 anos 148 64 136 70 69 487 

Total 277 157 294 132 130 990 
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Figura 26 – Idade versus Contribuição no emprego. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Na Figura 26 observa-se um comportamento anômalo para a faixa etária de 

16 a 20 anos, que pode ser desconsiderado, uma vez que somente houve 2 

respondentes em um universo de 990. De uma forma geral a distribuição se 

apresentou homogênea com valor destacado para a faixa etária de 21 a 25 anos 

para a resposta contribuiu como esperado. 

 

 

5.2.5 Idade versus Contribuição na carreira 

 

A percepção da contribuição dada pelo curso tecnológico em que o egresso 

se formou foi confrontada com a faixa etária de cada um dos respondentes. Este 

cruzamento teve como objetivo verificar se existem diferenças nas percepções de 

sua contribuição em cada uma das faixas etárias, e se há algum comportamento 

diferenciado. 

As informações coletadas na pesquisa de campo podem ser verificadas e 

analisadas utilizando-se como base os dados apresentados na Figura 27, 

apresentada a seguir. 
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Figura 27 – Idade versus Contribuição para a carreira. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

De acordo com a Figura 27 observa-se que os respondentes mais satisfeitos 

são os que estão em maior faixa etária (acima dos 31 anos com 87%). Este fato 

novamente pode estar relacionado a empregabilidade almejada pelo ingresso, e não 

obrigatoriamente com novos empregos ou mudança de área. A EaD passa a ter uma 

função diferenciada da educação formal, atendendo um profissional em geral mais 

velho, permitindo-o acompanhar a evolução e as mudanças de um mundo cada vez 

mais globalizado. 

Para verificar se houve discrepância da distribuição de idade nas classes de 

resposta utilizamos a Tabela 21 abaixo para montar a Figura 28. 
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Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 
 

 
Figura 28 – Faixa etária versus Contribuição na carreira. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

Novamente a faixa etária entre 16 a 20 anos pode ser desconsiderada 

devido à percentagem irrisória ao numero de respondentes (2 em 990). Também se 

confirma que um maior índice de satisfação está nas faixas etárias mais altas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Faixa etária versus Contribuição na carreira. 
 

 

 

 

 

 

 

Total 
Não 

contribuiu 

em nada 

Contribuiu 

um pouco 

Contribuiu 

como eu 

esperava 

Contribuiu 

um pouco 

acima do 

que eu 

esperava 

Contribuiu 

bem acima 

do que eu 

esperava 

Faixa 

etária 

Entre 16 e  

20 anos 
0 1 0 0 1 2 

Entre 21 e  

25 anos 
7 6 9 5 7 34 

Entre 26 e  

30 anos 
20 30 32 21 23 126 

Entre 31 e  

40 anos 
27 59 110 73 72 341 

Acima de 40 anos 42 50 169 92 134 487 

Total 96 146 320 191 237 990 
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5.2.6 Região de residência versus Contribuição na carreira 
 

Este cruzamento buscou verificar se existe alguma relação entre a região de 

residência do egresso e a ascensão ou melhoria em sua carreira profissional. Na 

Figura 29 pode-se visualizar como ficaram distribuídos os dados após seu 

tratamento. 

 

 
Figura 29 – Região de residência versus Contribuição na carreira. 

Fonte: dados obtidos na coleta de dados (2012).  
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Tabela 22 – Região de residência versus Contribuição na carreira 

Fonte: dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

De acordo com os dados obtidos, na Figura 30 percebe-se que o efeito da 

região de residência não se acentua na contribuição da carreira, uma vez que o 

perfil de região respondente se mantém em cada uma das opiniões possíveis. 

 

 
Figura 30 – Região de residência versus Contribuição na carreira. 

Fonte: Dados obtidos na coleta de dados (2012). 

 

 

Total 

Não 

contribuiu 

em nada 

Contribuiu 

um pouco 

Contribuiu 

como eu 

esperava 

Contribuiu 

um pouco 

acima do 

que eu 

esperava 

Contribuiu 

bem acima 

do que eu 

esperava 

Região 

Residência 

Norte 5 8 29 24 21 87 

Sul 45 80 149 95 106 475 

Nordeste 10 14 23 10 24 81 

Sudeste 36 38 102 54 70 300 

Centro-oeste 0 6 17 8 16 47 

Total 96 146 320 191 237 990 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

No decorrer deste trabalho a revisão bibliográfica permitiu observar que a 

Educação a Distância ainda é cercada de mitos e preconceitos, sendo considerada 

por alguns uma educação de segunda classe, devido as suas características de uma 

modalidade onde o professor e o aluno não dividem o mesmo espaço físico. Assim, 

as consequências deste tipo de dúvida pairam no nível da aceitabilidade do 

profissional que obtêm sua graduação utilizando-se desta modalidade de ensino. 

Durante a revisão bibliográfica ficou claro que algumas dúvidas em relação 

ao EaD ainda existem, tanto no que se refere à qualidade dos cursos oferecidos 

pelas Instituições de Ensino quanto no preparo que o egresso adquire, ao concluir 

seu curso. Entretanto, estas dúvidas vão aos poucos sendo esclarecidos e pode-se 

perceber isto na análise de alguns indicadores, como os obtidos nos resultados do 

ENADE.  

Não é possível, ainda, afirmar quais são as razões que estão fazendo com 

que a modalidade de ensino a distância esteja em ascensão. Seja em função do 

bom desempenho dos alunos nos exames de avaliação dos órgãos oficiais, ou pelas 

características democratizadoras, próprias desta modalidade, o ensino em EaD 

mantém um constante nível de crescimento no Brasil. 

Além do mais, o mercado de trabalho percebeu que o egresso de um curso 

em EaD desenvolve determinadas características muito interessantes a certas áreas 

de atuação. Estas características podem ser descritas como: maior poder de 

organização, uma maior disciplina e senso de responsabilidade, capacidade de 

planejamento e organização do tempo e a familiaridade com a utilização das 

tecnologias, especialmente na área da informação. 

Estes fatos levaram à pesquisa investigativa desenvolvida, cujo objetivo 

geral foi verificar se os cursos superiores em tecnologia oferecidos por uma 

determinada instituição de ensino superior, na modalidade à distância, são eficientes 

em preparar os seus egressos no que se refere à sua empregabilidade. 

Para atingir este objetivo maior, foram traçados objetivos específicos em 

relação à amostragem selecionada. 

Através da aplicação do questionário, procurou-se conhecer o perfil da 

amostra, coletando-se dados relativos à faixa etária, gênero, estado onde o egresso 
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se formou e estado atual de residência dentro da Federação (com o intuído da 

verificação da mobilidade da amostra) e o tempo de realização do curso. 

Também foi objetivo específico da pesquisa identificar a colocação 

profissional dos egressos de cursos superiores em tecnologia na modalidade à 

distância. Para a obtenção deste objetivo, duas estratégias foram traçadas e 

pareceram apresentar bons resultados. Primeiramente foram elaboradas perguntas 

diretas à amostragem, onde o egresso, através de uma escala graduada em função 

do grau de contribuição, responderia a questionamentos sobre: a) a contribuição da 

realização do curso em EaD para o ingresso no mercado de trabalho 

correspondente à área de estudo; b) para a mudança para um emprego melhor; c) 

para a mudança de área de trabalho ou de atuação; d) para o aumento salarial ou 

ascensão de cargo no mesmo emprego e), na carreira profissional. 

As respostas indicaram que o curso realizado pelos respondentes 

consubstanciou-se na empregabilidade, apresentando reflexos positivos na maioria 

das respostas a estes questionamentos. 

A segunda estratégia desenvolvida para o alcance deste objetivo específico 

foi a aplicação de uma análise cruzada dos dados obtidos na pesquisa, para 

identificar o inter-relacionamento entre as variáveis. Novamente os dados obtidos 

destas análises apontaram que, para a maioria dos egressos, independente da faixa 

etária, do sexo ou estado da Federação onde se formou, a realização do curso em 

EaD contribuiu para que o egresso se colocasse no mercado de trabalho, ou 

conseguisse ascensão profissional ou ganho salarial. 

Desta forma, pode-se concluir que, dentro da população selecionada e da 

amostragem participante, o curso realizado na IES a distância possibilitou, para a 

maioria dos egressos, a colocação no mercado profissional, refletindo a 

aceitabilidade desse mercado em relação a estes profissionais, bem como 

possibilitou para a maioria da amostra, ganhos salariais ou ascensão profissional. 

Estes dados se refletem no grau de satisfação dos egressos em relação ao curso 

realizado. 

Por fim, os resultados obtidos após as análises refletem de acordo com os 

objetivos traçados, em relação à população escolhida e a amostragem respondente, 

mas não podem ser generalizados. Entretanto, este trabalho poderá auxiliar ou 

servir de base para os futuros trabalhos investigativos nessa área específica.
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6.1 CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM EAD 

 

Considerando-se os resultados observados, pode-se sugerir aos gestores 

das Instituições de Ensino a Distância, algumas propostas estratégicas que 

certamente contribuiriam para o desenvolvimento regional e social de diversas 

regiões no país: 

 

 Articulação política com Governo Federal, para subsídio a instituições 

privadas, via FINEP, para investimento em regiões remotas, onde o ensino 

EaD pode ser uma solução de alavancagem social, apesar das dificuldades 

das pessoas nesta região.  

 Proposição ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a 

oferta de carteira para desenvolvimento de conteúdo programático de EaD 

que atenda as necessidades regionais, ofertando cursos específicos para o 

desenvolvimento e a realidade de cada região, desestimulando os êxodos 

educacional e rural. Se o Governo Federal considerar a responsabilidade 

social e os compromissos de educação, além do potencial de atendimento 

de regiões remotas, a EaD poderia ser direcionada às necessidades 

regionais de desenvolvimento. Mas para que isso seja possível, as politicas 

públicas de educação deveriam incluir a EaD como um de seus pilares. 

 

 Os resultados obtidos evidenciaram que na modalidade EaD há um baixo 

atendimento às faixas de 21 a 30 anos, pois os alunos que não estão na 

educação formal, estão em outros cursos presenciais, buscando a garantia 

da sua sustentabilidade familiar.  De acordo com Gadotti (2005) a educação 

formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente 

pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz educacional 

centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, 

determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios 

da educação. 

 

 Diante disso, a instituição poderia ofertar a esse público, compreendido 

nessa faixa etária, cursos complementares como um núcleo de idiomas ou 
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tecnologia da informação. Vale ressaltar as transformações que vêm 

acontecendo como a efetivação do Mercosul e o crescimento do 

relacionamento com a China. 

 

 Devido à facilidade de gestão de tempo dos cursos, a IES poderia oferecer 

um sistema de crédito educativo EaD, ou seja, os alunos poderiam adquirir o 

direito às aulas em épocas diferentes do pagamento, desde que observado 

os valores de mercado. 

 

 A pesquisa mostrou um grande interesse por parte dos entrevistados em 

realizar cursos de pós-graduação à distância, necessidade mais que 

confirmada em grandes centros. Diante disso, se torna válido a IES avaliar a 

possibilidade de ofertar novos cursos (novas áreas do conhecimento) nesta 

modalidade. 

 

 Como observado na avaliação de resultados se houvesse mais opções de 

cursos ou se o aluno recebesse uma orientação adequada no momento da 

matrícula, cerca de 45% dos alunos que se mostraram insatisfeitos, 

poderiam escolher um curso que tivesse mais afinidade, aliado à percepção 

de maiores benefícios após a conclusão. Assim, um processo de apoio ao 

ingresso, antes da matrícula, poderia ser uma grande contribuição para o 

aumento da eficácia dos cursos em EaD. 
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao concluir este trabalho percebe-se a possibilidade de abertura para novas 

linhas investigativas, correlatas à temática aqui apresentada. Deste modo é possível 

enumerar as seguintes possibilidades de continuidade para serem desenvolvidas no 

futuro: 

1) Existe a possibilidade da realização de uma nova pesquisa, dentro desta 

mesma metodologia, para o levantamento de necessidades locais ou 

regionais, do mercado de trabalho. Com isso pode-se identificar a provável 

demanda por parte dos futuros alunos, dentro da gama de cursos que a 

instituição de ensino oferta, gerando uma maior possibilidade da 

empregabilidade destes estudantes, em futuro próximo. 

2) Poder-se-ia realizar uma pesquisa com o intuito de efetuar o levantamento 

econômico-financeiro de potenciais alunos para um curso em EaD. O intuito 

desta pesquisa, ou deste levantamento, é identificar se esse público não 

cursa uma faculdade a distância por entenderem que estes cursos são 

excessivamente onerosos. 

3) Uma IES bem estruturada, solidamente consolidada no mercado 

educacional brasileiro, pode e deve procurar ampliar seus horizontes, 

buscando novos negócios no mercado educacional internacional. Para isto 

ocorrer, faz-se necessário uma pesquisa ampla – sugiro inicialmente dentro 

da América Latina – para verificar esta viabilidade. 

4) Outra linha de pesquisa interessante e que pode ser adotada, seria com os 

gestores dos Departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas, 

em locais também diversos, objetivando-se verificar o grau de satisfação do 

meio corporativo com os seus funcionários, egressos de cursos em EaD. Os 

índices obtidos podem colaborar para a diminuição ou atenuação do 

preconceito desse egresso em relação ao oriundo de cursos presenciais. 
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