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(  ) Porque não aceitam outro tipo de religião a não ser a preferida da pessoa 
(  ) Porque gostam de maltratar outras pessoas 
(  ) Porque se sentem mais forte 
(  ) Por brincadeiras 
(  ) Porque existem provocações 
Outros motivos. Diga qual: _________________________________________________________ 
 

5) Você acha que o “trote” (Quando alunos novatos ingressam na faculdade) existe atos de 
Cyberbullying? (Marque apenas uma resposta). 
(  ) Sim, eu fui vítima 
(  ) Sim, eu pratiquei 
(  ) Sim, já presenciei 
(  ) Não 
 
 

Observação: as partes II, III e IV da pesquisa, que constam da pesquisa original não foram utilizadas 
para a execução deste artigo 
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Resumo: 

A EAD (Educação a Distância) é considerada uma nova modalidade de ensino, em que suas 

principais características fogem totalmente do que é visto nos ensinos regulares, tendo aulas em 

tempo/espaço diferenciados, ou seja, por meios de novas tecnologias as aulas são apresentadas aos 

alunos de maneira diferenciada do que de costume, dando assim mais comodidade ao aluno que não 

tem tempo nem condições de frequentar aulas regularmente. 

Mesmo com um crescimento no Brasil e em outros países, a EAD desencadeia muitas questões, 

inclusive a desconfiança da sociedade perante a esta nova modalidade de ensino, trazendo certo 

preconceito em relação aos cursos, este fator leva a um interesse de estudo sobre a questão. Para 

conhecer sobre o assunto realizou-se uma pesquisa de campo, coletando dados que comprovem ou 

não, o preconceito em relação aos cursos de EAD. 

A pesquisa teve como objetivo principal saber se um grupo de alunos de EAD sofre preconceitos em 

relação ao curso que fazem, e se algumas empresas do Estado de São Paulo – Brasil tem preconceito 

quanto aos cursos em EAD que estes alunos fazem.  
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A pesquisa realizada enfocou duas etapas: na primeira são aplicados questionários contendo quatorze 

questões em cinquenta e seis alunos de EAD de uma faculdade privada da cidade de Ourinhos, 

Estado de São Paulo – Brasil, esses questionários foram aplicados de forma presenciais, de caráter 

quantitativo e com perguntas fechadas. Na segunda etapa foram feitas as questões através de um 

questionário eletrônico contendo oito questões para trinta e seis empresas do Estado de São Paulo, 

dos mais variados ramos e tamanhos, também de caráter quantitativo e com questões fechadas.  

Na organização dos dados colhidos utilizou-se o programa Excel, sendo possível construir planilhas 

eletrônicas e formulários para uma melhor visualização dos resultados levantados.   

Com base nos referenciais teóricos e nos resultados obtidos na pesquisa, foi possível ter uma melhor 

compreensão dos comportamentos dos sujeitos da pesquisa em relação ao EAD, e se estes alunos 

sofrem algum tipo de preconceito enquadrando esses preconceitos na Escala de Allport (1954). 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, observa-se que o preconceito está presente no EAD, e 

de forma significativa. Conforme o nível da Escala aumenta, a quantidade de alunos afetados cai, ou 

seja, quanto maior a gravidade do preconceito, o número de alunos que o sofreram diminui. 

Em relação às trinta e seis empresas pesquisadas, observa-se que 92% delas conhecem o método de 

ensino (EAD), mas apenas 59% o vêem como um ensino de qualidade. É possível analisar que a 

EAD não está totalmente difundida aos conceitos de Educação que a sociedade tem como padrão, e o 

preconceito estão presentes na vida acadêmica dos alunos que o cursam, e as empresas não estão 

totalmente seguras à aceitação de um funcionário que tenha feito um curso em EAD. 

Palavras-chave: 

EAD, preconceito, empresas, alunos. 

 

Introdução 

O mundo virtual com a internet é uma tecnologia que transforma várias atitudes humanas. O processo 

de aprender envolve o contato com o novo e a capacidade das pessoas envolvidas em reconhecer e 

saber lidar com diferentes experiências. A informática envolve necessariamente o encontro com o 

novo e demanda a suportabilidade das pessoas para com esse contato (Belloti, 2003). 

Esse mundo com suas tecnologias vêm ganhando força e sendo explorado nas mais diversas áreas do 

conhecimento, em especial na Educação. Integrar tecnologias virtuais com EAD pode gerar novas 

possibilidades de aprendizado e novos desafios pessoais, profissionais, técnicos e pedagógicos (Alves; 

Cabral & Costa, 2003). 

O ser humano tem buscado ao longo de sua história manter distância de tudo aquilo que é diferente do 

seu cotidiano, sente certo receio sobre aquilo que quebra as barreiras da normalidade estipulada pela 

sociedade, criando assim discriminações e preconceitos sobre o novo. Assim o método de ensino EAD 
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é um novo método de ensino e consequentemente pelo fato de uma parcela da sociedade não ter 

informação suficiente do que é um curso de EAD, podem acontecer discriminações e preconceitos em 

relação a esse tipo de ensino e a aqueles que o utilizam. 

A EAD (Educação a Distância) é considerada uma nova modalidade de ensino, em que suas principais 

características fogem totalmente do que se é visto nos ensinos regulares, tendo aulas em tempo/espaço 

diferenciado, ou seja, por meios de novas tecnologias as aulas são apresentadas aos alunos de maneira 

diferenciada do que se é o costume, dando assim mais comodidade ao aluno que não tem tempo nem 

condições de frequentar aulas regularmente. Além disto, é muito mais acessível financeiramente do 

que os ensinos regulares, fazendo com que leve o ensino superior aos níveis mais obsoletos. (Almeida, 

2010). 

Na EAD, o professor deixa de ser o único responsável pelo ensino dentro da sala de aula e passa a ser 

um intermediador do conhecimento, e o aluno passa a ter certa autonomia sobre seus estudos. A EAD 

busca acima de tudo levar a graduação aqueles com menos oportunidades de cursar este tipo de 

aprendizado (Alves; Cabral & Costa, 2003). 

Apesar do crescimento no Brasil e em outros países, a desconfiança da sociedade perante a esta nova 

modalidade de ensino, se faz presente, inclusive evidenciando preconceito da sociedade em relação 

aos alunos que fazem esse tipo de curso e aos cursos propriamente ditos. 

Na pesquisa feita como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.), do curso de Análise de 

Sistemas e Tecnologia da Informação da segunda autora, na FATEC (Faculdade de Tecnologia do 

Estado de São Paulo), na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, Brasil, faculdade esta de ensino 

público e gratuito, voltada a cursos tecnológicos, sendo orientada pela primeira autora; é apresentado o 

conceito de EAD, suas devidas características, a relação alunos e professor, a interação entre eles 

mostrando os prós e contras no novo método de ensino apresentado. 

Também mostra o conceito de preconceito, buscando a opinião de vários autores sobre o assunto. Para 

medir preconceito no grupo de alunos pesquisado no caso, é apresentada a Escala de Preconceito e 

Discriminação de Allport ou Escala de Allport. 

O objetivo geral da pesquisa é descobrir se há preconceito das empresas em relação aos alunos de 

EAD, e se os próprios alunos de EAD sofrem algum tipo de preconceito.   

Os objetivos específicos da pesquisa são: analisar se os alunos de cursos de EAD entrevistados sofrem 

preconceitos em relação ao curso que fazem; analisar as principais características do aluno de EAD; 

analisar se as empresas do Estado de São Paulo - Brasil que responderam o questionário tem 

preconceito em relação a cursos de EAD. 
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A Educação a Distancia - EAD 

O crescimento na área tecnológica desencadeia uma nova perspectiva para a Educação, a EAD 

(Educação a Distância) que tem como objetivo dar oportunidades para aquelas pessoas que moram 

mais afastadas dos pólos estudantis ou para aquelas que não têm condições de freqüentar o ensino 

regularmente, trata-se de uma nova modalidade de ensino com características específicas que procura 

diminuir as desigualdades. 

Educação a distância trata-se de “uma aplicação gerenciada pelo computador que interage com o 

usuário, fazendo uso simultâneo de diversos meios: áudio, imagens estáticas ou em movimento, 

gráficos e texto” (Coutinho, 1995 apud Preti, 2000, p.35).  

 Segundo Almeida (2010, p.1), a EAD por meio das novas tecnologias “favoreceu a disseminação e a 

democratização do acesso a educação em diferentes níveis, permitindo atender a grande massa de 

alunos”. 

O ensino permite gerar mudanças em vários aspectos da sociedade fazendo com que “as fronteiras 

entre educação e entretenimento parecem se diluir, dando lugar ao aparecimento de uma série de novas 

formas de ‘aprender’ que alguns já estão chamando de ‘infotenimento’” (Field, 1999 apud Belloni, 

2003, p.4). 

Este novo paradigma educacional se adapta as necessidades que os alunos têm ao cursar o ensino 

regular. 

   Para Almeida (2010, p.2) o ensino assim, assume novas formas constantemente, uma dessas novas 

formas é que a escola deixa de ser centralizadora e passa a deixar o aprendizado do aluno em “suas 

próprias mãos”, fazendo com que ele crie um caráter bem diferente do que podemos ver nos ensinos 

regulares ultimamente. 

 

O preconceito 

Vivemos na sociedade ocidental onde temos o livre arbítrio, cada um faz o que bem entende, tanto de 

sua aparência quanto de sua vida profissional, amorosa; fazendo com que cada ser seja diferente um 

do outro, criando assim uma população distinta. Esta distinção faz com que a sociedade se divida em 

grupos cada qual com suas características, atribuições e tradições. Discriminar esta diferença é 

preconceito, pois é um conceito formado antecipadamente, sem fundamento.  

O preconceito está presente na sociedade há muito tempo, a todo lugar que vamos ou olhamos ele se 

faz presente, às vezes de uma forma camuflada que até parece não existir, outras vezes ele está 

fortemente visível como tem mostrado as imagens por todo mundo de pessoas que sofrem atos 

violentos pela sua opção sexual, política, ou mesmo pela cor de sua pele. “Muito da sua dificuldade de 
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inserção social e de expansão de seus horizontes de realização decorre do seu enquadramento num 

espaço ínfimo para ele reservado e por ele ocupado no cenário social” (Marques, 2001, p. 34). 

O preconceito se define como “uma atitude hostil ou negativa com relação a um determinado grupo” 

(Rodrigues & cols. 2000, p.164). 

Contudo o que mais é intolerável é o fato de além de existir preconceitos de raça, idade, tribos, classe 

baixa, religiões, cor, origens, opção sexual, é a sua extensão, culminada na violência. Isso nos leva a 

um grande consenso, de que o preconceito são atos que retorna para nós mesmo, fazendo-nos refém 

dele. 

Segundo Allport (1954) as minorias tendem a ter duas reações em relação a outras minorias, a de 

desenvolver atitudes preconceituosas ou de ajudar-se mutuamente. 

Infelizmente muitas pessoas ainda não são capazes de julgar por si só e acabam seguindo as idéias 

daquilo que estão em evidência. Os jovens são os mais influenciáveis, pois estão à procura de serem 

aceitos socialmente e muitas vezes por falta de orientação optam por aquilo que os tornam mais 

populares. Geralmente os que são vítimas desta questão são as minorias como, os homossexuais, 

pobres, moradores de rua e negros. 

 

A Escala de Allport 

Uma forma de medir o preconceito, denominada de Escala de Preconceito e Discriminação de Allport 

ou Escala de Allport, foi descrita pelo psicólogo Gordon Allport em seu livro “The Nature of 

Prejudice”, em 1954, nos Estados Unidos, sendo utilizada até nos dias de hoje. Essa Escala vai do 

Nível 1 ao Nível 5. 

O Nível 1 – Antilocução são as denominadas “piadinhas” contra um determinado grupo minoritário. 

Estes tipos de comentários sempre associam esses grupos uma imagem negativa, contudo, esse tipo de 

manifestação é considerado inofensivo perante a sociedade, mas pode vir a se tornar um palco para o 

aparecimento de diversas formas de preconceito.  

O Nível 2 – Esquiva forma de isolamento que a maioria faz a um determinado grupo, isto é muito 

comum nas escolas, o chamado Bulling geralmente começa pelo isolamento de alguns alunos pelos 

demais. Essa atitude pode não ser intencional, porém o isolamento pode trazer sérias consequências.  

O Nível 3 – Discriminação, essa forma talvez seja a mais comum em nossa sociedade, pois se 

manifesta quando é negada a uma minoria acesso a serviços e empregos com intuito de prejudicar esse 

grupo, negando-lhes a oportunidade de crescer socialmente.  
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O Nível 4 – Ataque Físico é uma das formas mais graves de preconceito. As manifestações ocorrem 

por ataque às pessoas ou aos seus bens. Essas manifestações ocorrem desde muito tempo e 

infelizmente não tem previsão para acabar enquanto persistir a intolerância de um grupo contra outro. 

O Nível 5 – Extermínio é a forma mais grave de preconceito. É quando um grupo tenta extirpar uma 

minoria, geralmente usa ataques violentos e armas de destruição em massa, sem chances para defesa. 

Foi o que ocorreu com os judeus na 2ª Guerra Mundial e mais recentemente na Bósnia.     

A Escala de Allport busca mostrar o preconceito em diferentes níveis, evidenciando uma visão 

abrangente de como o campo do preconceito tem caminhado, a linha de discriminação que está sendo 

disseminada na sociedade.    

De acordo com a Escala vemos que a cada nível, os atos que o caracterizam vão tendo consequências 

crescentes, buscando até o mais alto nível de preconceito existente, o extermínio. Essas atitudes 

aversivas expostas na Escala buscam enquadrar as pessoas que as cometem em grupos, sendo distintos 

pelo grau da gravidade do seu ato.  

 

A Metodologia da Pesquisa 

Na pesquisa realiza-se a Revisão da Literatura buscando informações onde se concentra as opiniões de 

vários autores sobre o tema e a Pesquisa de Campo onde se utiliza como instrumento de coleta de 

dados questionários. 

A pesquisa realizada teve duas etapas, a primeira onde foi aplicado um questionário presencial no 

caráter quantitativo e fechado (APÊNDICE A) contendo 14 questões a estudantes de EAD de uma 

faculdade de Ourinhos. A segunda etapa foi feita através de um questionário eletrônico (APÊNDICE 

B) contendo 8 questões para empresas do Estado de São Paulo – Brasil, também no caráter 

quantitativo e fechada, podendo assim ser levantados itens essenciais para a realização da pesquisa 

proposta.  

Após a aplicação do questionário houve a organização dos dados com o auxílio do programa Excel, 

sendo possível construir planilhas eletrônicas, formulários para uma melhor visualização dos 

resultados levantados.   

 

Os Participantes da pesquisa 

A pesquisa foi realizada primeiramente com estudantes da Faculdade à distância “X” entre os dias 17 e 

21 de outubro de 2011. Os questionários foram aplicados de forma presencial pelas autoras da 

pesquisa na Faculdade “X”, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo – Brasil, local de residência 

das pesquisadoras, no período noturno e com a autorização do Coordenador da Faculdade, foram 



1988 

 

aplicados os questionários em quatro salas de aulas; distribuídos os questionários, aguardou-se os 

alunos terminarem de respondê-lo, e foram recolhidos para posterior análise dos resultados. 

Responderam os questionários cinquenta e seis alunos, tanto do sexo masculino como do sexo 

feminino, englobando dois cursos, sendo eles: Administração de Empresas (24 alunos) e Ciências 

Contábeis (32 alunos).  

A segunda etapa da pesquisa foi realizada com trinta e seis empresas de variados segmentos de 

atuação econômica do Estado de São Paulo - Brasil, sendo de médio e grande porte, escolhidas em 

função da disponibilidade de respostas aos questionários enviados aos representantes da área de 

Recursos Humanos (RH) destas, os dados obtidos foram coletados através de um questionário 

eletrônico disponibilizado na web por meio do Google Docs.   

Foram enviados cerca de 500 emails durante o mês de outubro, estes emails foram destinados para 

empresas de diferentes segmentos como, por exemplo, do ramo automobilístico, alimentício, 

financeiros, empresas de prestação de serviço, metalúrgicas, entre estas empresas podemos citar a 

FIAT, Unimed, Café Jaguari e Tecnal. Contudo somente trinta e seis empresas responderam. Os 

sujeitos foram informados que seus dados pessoais e cadastrais seriam mantidos em sigilo. 

 

Os instrumentos da pesquisa 

Para se chegar aos objetivos da pesquisa foram formulados dois questionários de auto-aplicação, sendo 

um presencial e o outro eletrônico, o primeiro contendo 14 questões que buscavam analisar o perfil do 

aluno que cursa EAD, as principais razões por ter escolhido a EAD como método de ensino para sua 

graduação, e se ele de alguma forma já sofreu qualquer tipo de discriminação por fazer este tipo de 

curso. 

Foram aplicadas questões consideradas de caráter pessoal para os alunos como idade, renda familiar, 

formação acadêmica podendo analisar uma possível relação entre os aspectos pessoais e a escolha do 

curso no método de ensino EAD. 

Já o segundo, o questionário eletrônico continha 8 questões voltada para a área de Recursos Humanos 

(RH) das empresas, com o objetivo de analisar a empregabilidade das empresas quanto à alunos de 

EAD, se elas reconhecem o método de ensino, se acham confiável e assim poder qualificar o grau de 

aceitação de estudantes de EAD no mercado de trabalho.   

As questões que compõem os questionários são todas de caráter fechado, pelo fato de ser comprovado 

que em pesquisas no âmbito da educação a utilização de questões abertas permite a vulnerabilidade e 

omissão da veracidade da questão, algo que não ocorre no questionário de questão fechada 

(Boruchovitch & Schall, 1999). 
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A pesquisa foi aplicada individualmente em ambos os questionários. 

  

Análise e discussão dos resultados 

A partir dos dados coletados das questões fechadas foi realizada uma análise descritiva, podendo 

assim ser feita uma observação das diversas variáveis para o cumprimento dos objetivos da pesquisa. 

Abaixo serão relacionados alguns resultados da pesquisa, que foram selecionados da pesquisa original. 

Referente aos dados de alunos de EAD 

Quanto às piadinhas/brincadeiras: 

Apresenta números e porcentagem dos alunos entrevistados em relação a ter sofrido algum tipo de 

piadinha/brincadeiras sobre o curso em EAD que faz. 

 Gráfico 1 – Gráfico referente à piadinha/brincadeira quanto ao curso. (A questão analisada  refere-se a 

questão 12 da pesquisa original, APÊNDICE A). 

 

De acordo com os resultados obtidos observam-se que 34 dos 56 alunos entrevistados responderam 

que nunca sofreram algum tipo de piadinha ou brincadeira referente ao curso em EAD que fazem, 

representando 61% dos entrevistados. Seguido deles está os alunos que responderam ter sofrido estas 

piadas/ brincadeiras algumas vezes com 15 sujeitos, representando 27% do total. Por último está os 7 

alunos que sofreram uma única vez, representando 13% das respostas. 

Portanto pode-se afirmar que 49% dos alunos entrevistados, ou seja, 22 sujeitos sofreram preconceito 

referente ao Nível 1 – Antilocução da Escala de Allport. 

 

Quanto à discriminação: 

Apresenta números e porcentagem dos alunos entrevistados em relação a terem sofrido alguma 

discriminação por cursar EAD. 
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 Gráfico 2 – Gráfico referente à discriminação por cursar EAD. (A questão analisada refere-se a  

questão 13 da pesquisa original, APÊNDICE A). 

 

Quanto aos alunos sofrerem discriminação por cursar EAD, observa-se que 44 dos 56 alunos 

entrevistados responderam nunca terem sofrido discriminação por cursar EAD, representando 79% da 

pesquisa. Do restante, 8 alunos responderam que sofreram discriminação algumas vezes, 

representando 14%. E com apenas 7% da pesquisa, representando 4 alunos responderam que sofreram 

discriminação uma vez.   

Através dos dados obtidos pode-se afirmar que por pequena que seja a parcela de entrevistados que 

responderam ter sofrido discriminação, verifica-se que 21% da pesquisa já sofreram preconceito 

referente ao Nível 2 - Esquiva da Escala de Allport, representando 12 alunos no total. 

 

Quanto à aceitação no mercado de trabalho: 

Apresenta números e porcentagem dos alunos entrevistados em relação à lhe terem negado algum 

emprego/estágio pelo fato de cursar EAD. 

            

 Gráfico 3 – Gráfico referente à aceitação no mercado de trabalho. (A questão analisada refere-se a  

questão 14 da pesquisa original, APÊNDICE A). 

 

Em relação à já terem negado emprego/estágio pelo fato de cursar EAD observa-se que 55 dos 56 

alunos entrevistados responderam que nunca lhe foram negados, representando 98% da pesquisa. A 
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opção ter sido negado uma vez teve 1 resposta, representando 2% dos resultados. Ter sido negado 

emprego/estágio algumas vezes não obteve respostas na pesquisa. 

Verifica-se que apenas 2% dos alunos entrevistados, representando 1 aluno já sofreu preconceito de 

Nível 3 – Discriminação da Escala de Allport. Referente aos dados nas empresas 

Quanto à qualidade: 

Apresenta números e porcentagem das empresas entrevistadas em relação a achar o ensino EAD de 

qualidade. 

 Gráfico 4 – Gráfico referente à qualidade do ensino EAD visto pelas empresas. (A questão analisada 

refere-se a  questão 2 da pesquisa original, APÊNDICE B). 

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que 25 das 36 empresas entrevistadas acham o 

ensino EAD de qualidade, representando 69% da pesquisa. As outras 11 empresas acham que o ensino 

EAD não é de qualidade, representando 31% do total.   

 

Quanto à oportunidade no mercado: 

Apresenta números e porcentagem das empresas entrevistadas em relação ao aluno EAD ter as 

mesmas oportunidades no mercado quanto a um aluno de ensino regular. 

 Gráfico 5 – Gráfico referente à oportunidade no mercado de trabalho. (A questão analisada refere-se a  

questão 6 da pesquisa original, APÊNDICE B). 

 

De acordo com os resultados obtidos observa-se que a maioria das empresas entrevistadas acha que os 

alunos de EAD não têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho quanto a um aluno de 
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ensino regular, sendo estes 29 das 36 entrevistadas, representando 81% da pesquisa e as outras 7 

empresas dizem que sim, tem as mesmas oportunidades, representando 19% do total. 

 

Considerações Finais 

Por meio da realização desta pesquisa, com base nos referenciais teóricos e dos resultados coletados, 

foi possível ter uma melhor compreensão dos comportamentos dos sujeitos da pesquisa em relação ao 

EAD. Permitiu-se também chegar ao objetivo proposto, verificar se há preconceito das empresas 

quanto aos alunos de EAD, e se estes alunos sofrem algum tipo de preconceito enquadrando na Escala 

de Allport. 

Analisando os 56 alunos entrevistados, percebe-se que a maior parte pertence à faixa etária de 21 a 30 

anos, representando quase metade do total. 

Dos alunos, 73% entraram na faculdade por meio de vestibular e tem uma renda familiar de 1 a 3 

salários mínimo o que se enquadra no padrão brasileiro de estudantes universitários. 

 Uma questão que apresenta grande diferença foi a que se referia ao tipo de escola que o aluno cursou 

o Ensino Médio, onde 53 dos 56 alunos cursaram em escolas públicas, e apenas 3 alunos cursaram em 

escola particular; observa-se também que 86% dos alunos trabalham,  sendo essa uma das 

características principais dos alunos de EAD. 

  Quando se analisa as questões sobre preconceito, observa-se que o preconceito está presente no 

método de ensino EAD, e de forma significativa. Analisando a questão referente ao Nível 1 da Escala 

de Allport observa-se que um pouco menos da metade já sofreram discriminação por cursar EAD, 

40%.  

Na questão referente ao nível 2 da Escala este número cai pela metade, ou seja, 21% dos alunos 

sofreram preconceito Nível 2 . E na questão referente ao Nível 3 este número cai novamente para 

apenas 2% de discriminados.  

Chega-se então ao fato de que conforme o nível da Escala aumenta, a quantidade de alunos afetados 

cai, ou seja, quanto maior a gravidade do preconceito, o número de alunos que sofreram diminui. 

Em relação as 36 empresas, observa-se que 92% delas conhecem o método de ensino (EAD), mas 

apenas 59% as vêem como um ensino de qualidade. Quando questionados se entre um aluno EAD e 

um de ensino regular, qual a empresa contrataria 47% escolhem ensino regular, os outros 53% dizem 

não ter preferência, mas nenhuma escolheu EAD como sua primeira opção de contratação.  

Vê-se então uma discriminação camuflada, que é mais realçada quando as empresas são questionadas 

se os alunos de EAD têm as mesmas oportunidades no mercado quanto os alunos de ensino regular, e 

81% dizem que não. 
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 Na questão em que são perguntados se as empresas reconhecem o método de ensino EAD houve um 

empate, mostrando as incertezas que existem quando se refere a este método de ensino.  

Observando a questão referente à empregabilidade das empresas a alunos de EAD também se vê que 

um pouco mais da metade tem funcionários que tenham cursado ou cursam EAD, representando 53% 

delas. 

É possível analisar que a EAD não está totalmente difundida aos conceitos de Educação, que a 

sociedade tem como padrão, o preconceito está presente na vida acadêmica dos alunos que o cursam, e 

as empresas não estão totalmente seguras à aceitação de um funcionário de ensino EAD. 

Contudo, é perceptível o aumento de escolas que oferecem cursos em EAD, querem públicas ou 

privadas. Inclui-se como exemplo a criação da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo) que se organizam para promover cursos superiores em parcerias com o Centro Paula Souza, as 

FATECs (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) e USP (Universidade de São Paulo), 

(UNIVESP, 2011). 

Ações como essas poderão trazer impactos para a Educação, merecerão ser estudadas e analisadas no 

futuro.  

Portanto, essa pesquisa é uma contribuição ao ensino que permite novos e aprofundados enfoques. 
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Apêndices: 

APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

O PRECONCEITO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

O objetivo deste formulário é analisar o preconceito das pessoas perante a modalidade de 

ensino EAD. Garantimos que dados pessoais adquiridos por meio deste serão mantidos em sigilo.  

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS EAD 

1 Qual a sua idade? 

( ) Até 20 anos          ( ) 21 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos         ( ) Acima de 41 anos 

 

2 Qual foi a sua forma de ingresso no curso de EAD? 

( ) Vestibular                       ( ) Enem 

( ) Matrícula Especial          ( ) Transferência 

 

3 Renda Familiar: 

( ) 1 à 3 salários mínimo     ( ) 6 à 7 salários mínimo 

( ) 4 à 5 salários mínimo     ( ) Acima de 8 salários mínimo 

 

4 Cursou o 2° Grau (Ensino Médio) em: 

( ) Ensino regular público        ( ) Ensino supletivo público 
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( ) Ensino regular privado        ( ) Ensino supletivo particular 

 

5 Você desempenha alguma atividade profissional? 

( ) Sim, na área do curso que frequento        ( ) Estagiário 

( ) Sim, em área diferente do curso que        ( ) Não trabalho 

     frequento 

 

6 É sua primeira graduação? 

( ) Sim 

( ) Não, já sou formado em outra graduação EAD 

( ) Não, já sou formado em outra graduação profissional 

 

7 Quais as razões para a escolha de uma graduação na modalidade EAD? 

( ) Ausência de uma graduação regular em minha cidade 

( ) Pelo valor da mensalidade ser mais acessível 

( ) Menor frequência de encontros presenciais 

( ) Indicação de alguém que faz um curso desta modalidade 

( ) Outros 

 

8 Você indicaria uma graduação na modalidade EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

9 Você considera que estudar em cursos EAD é: 

( ) Menos difíceis que estudar em cursos presenciais 

( ) Tem a mesma dificuldade 

( ) É mais difícil que cursos regulares 

 

10 Qual o seu grau de conhecimento em informática? 

( ) Nenhum    

( )Básico 

( ) Intermediário 

( ) Avançado 

( ) Domínio Total 

 

11 Quantas vezes por semana você utiliza a internet/computador para auxilio no curso? 
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( ) Nenhuma vez       

( ) 1-2 vezes por semana 

( ) 3-4 vezes por semana 

( ) Mais de cinco vezes 

 

12 Você já sofreu algum tipo de “piadinha” ou “brincadeiras” sobre o curso em EAD que faz? 

( ) Nunca   

( ) Uma vez 

( ) Algumas vezes 

 

13 Você já sofreu discriminação por cursar EAD? 

( ) Nunca   

( ) Uma vez 

( ) Algumas vezes 

 

14 Já lhe foi negado algum emprego/estágio pelo fato de você fazer um curso em EAD? 

( ) Nunca   

( ) Uma vez 

( ) Algumas vezes 

 

APÊNDICE B 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

O PRECONCEITO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

O objetivo deste formulário é analisar o preconceito das pessoas perante a modalidade de 

ensino EAD. Garantimos que dados pessoais adquiridos por meio deste serão mantidos em sigilo.  

 

QUESTIONÁRIO PARA EMPRESAS 

 

1 Você conhece o método de ensino EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

2 Você acha o ensino EAD de qualidade? 

( ) Sim 

( ) Não 
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3 Você contrataria um aluno que cursou EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Depende da faculdade em que cursa 

 

4 Caso respondeu não na questão 3, porque? 

( ) O ensino EAD não é tão bom quanto o ensino regular 

( ) O ensino EAD não atende as características do cargo 

( ) O ensino EAD é superficial 

 

5 Entre um aluno de EAD e um de ensino regular, qual você contrataria? 

( ) Aluno EAD 

( ) Aluno Ensino Regular 

 

6 Você acha que o aluno EAD tem as mesmas oportunidades no mercado quanto a um aluno de ensino 

regular? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

7 As empresas reconhecem o ensino EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

8 Na empresa tem algum funcionário que tenha cursado ou cursa EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 
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