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Resumo: A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de educação, 
mediada por tecnologias da informação e comunicação, em que professores e 
alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo. Esta forma de 
ensino proporciona o acesso à instrução e/ou preparo profissional a moradores 
de lugares remotos ou a indivíduos que não possuem disponibilidade de tempo 
para frequentar aulas nos horários estabelecidos por instituições na 
modalidade presencial. Há cursos, seja de extensão, técnicos, superiores ou de 
pós-graduação, que estão indisponíveis na modalidade presencial em 
determinadas cidades. O objetivo deste trabalho é averiguar quais os motivos 
para os indivíduos optarem pela modalidade de ensino EAD em detrimento da 
modalidade presencial e quais as dificuldades encontradas por eles ao 
escolherem essa modalidade de ensino. Os resultados verificados em relação 
a motivação foram: flexibilidade de horário e local de estudo, maior quantidade 
e diversidade de cursos ofertados nessa modalidade, preços mais acessíveis 
em relação aos cursos presenciais e indisponibilidade de tempo ou de recursos 
para se deslocar para outras regiões, nas quais há a oferta presencial. Em 
relação às dificuldades foram relatadas a obtenção de disciplina em relação ao 
acesso ao material de estudo e atenção com os prazos de entrega dos 
trabalhos, adaptação ao ambiente virtual de aprendizagem e baixa interação 
com professores e colegas. Uma barreira verificada pelos respondentes à 
inclusão de amigos e familiares que têm interesse em algum curso na 
modalidade de ensino EAD é a falta de conhecimentos básicos em informática 
e/ou acesso a computadores e internet. Para atrair candidatos e auxiliar os 
estudantes, uma das estratégias adotadas pelas instituições de ensino superior 
que ofertam cursos na modalidade EAD é a implantação de polos de apoio 
presencial, que disponibilizam tutores, bibliotecas, laboratórios de informática, 
dentre outros.  
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