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A percepção dos discentes de ciências contábeis das universidades públicas do
Estado do Amazonas sobre aprendizagem remota durante a pandemia da covid-19
Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar a percepção dos discentes de Ciências
Contábeis do Estado do Amazonas sobre a aprendizagem remota durante a pandemia da
Covid-19. Para alcance deste objetivo, optou-se pelo um levantamento (Survey), onde foi
aplicado um questionário e analisado pelo método da estatística descritiva e a análise fatorial
exploratória. Os resultados apontam que apesar de todos os desafios encontrados pelos
discentes, a maioria avalia positivamente os esforços para manutenção das atividades de
ensino remoto tanto no que se refere às dinâmicas que estão sendo desenvolvidas, quanto
nas aderências às atividades.
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1 Introdução
Os efeitos do Coronavírus a partir do ano de 2020, provocaram mudanças gigantescas
no processo de ensino e aprendizagem. (Hasanein, Elnasr & Sobaih, 2020). O panorama do
ensino superior foi enfraquecido em todo o mundo devido aos impactos da pandemia (IglesiasPradas et al., 2021). Por consequência, foram geradas mudanças no método de ensino e
aprendizagem para ensino remoto, onde houve a influência direta na interação entre os
professores e alunos (Hasanein, Elnasr & Sobaih, 2020).
De acordo com o censo da educação superior, antes da pandemia, feito pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP (2019), o número de matrículas feitas na modalidade
a distância representava uma participação de apenas 28,5%, abrangendo pouco mais de 2
milhões de pessoas no país, uma porcentagem consideravelmente baixa levando em conta a
quantidade atual de alunos que tiveram de se adaptar a essa modalidade.
Estudos têm sido realizados em todo o mundo para investigar a influência do COVID19 no desempenho acadêmico de estudantes universitários (Aristovnik et al., 2020). Esses
estudos mostraram o quanto é crucial que os alunos se adaptem a essa nova situação e
estejam ativamente empenhados a dar feedback desse modelo de estudo para que possam
ser feitas melhorias no processo de aprendizado (Rotas & Cahapay, 2020).
Os discentes devem estar constantemente envolvidos na avaliação da organização do
objeto de estudo, assim como ter a chance e engajamento para demonstrar suas expectativas,
necessidades e satisfação em relação ao método de estudo em geral, assim como a cursos
mais específicos (Cirlan & Loukkola, 2021). Por conseguinte, as consequências e resultados
das avaliações devem ser sistematicamente avaliados para que as universidades possam
estruturar melhorias no processo de estudo a curto e longo prazo (Whittle et al., 2020).
De acordo com a lei 42.061 de 16 de março de 2020, ficou decretada situação de
emergência no estado do Amazonas, onde houve o primeiro colapso na saúde do brasil. Na
tentativa de controlar a propagação do vírus, foi necessário forçar todas as universidades
presenciais, existentes no Estado, a passarem a funcionar via ensino remoto, onde foram
necessárias mudanças nos métodos de ensino e recursos para ser feito o ensino a distância.
Parecer 5/2020, (Brasil, 2020).
De acordo com a pesquisa de Catalano, Torff e Anderson (2021), foram encontrados
poucos estudos onde são mencionados o uso exclusivo das plataformas remotas como meio
de aprendizado, da mesma maneira ao ocorrido durante a pandemia. Por conseguinte, este
estudo visa expor as percepções dos alunos de Ciências Contábeis do Estado do Amazonas
em relação a aprendizagem remota através das plataformas digitais. Além disso, também é
procurado examinar as dificuldades que os alunos encontraram para aprender de forma
remota.
Diante deste contexto, expõe-se a questão norteadora deste estudo: Qual a percepção
dos discentes de Ciências Contábeis do Estado do Amazonas sobre a aprendizagem remota

durante a pandemia da Covid-19? Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em identificar
a percepção dos discentes de Ciências Contábeis do Estado do Amazonas sobre a
aprendizagem remota durante a pandemia da Covid-19.
Esta pesquisa justifica-se, pois, a perspectiva dos discentes é um ponto relevante na
gestão administrativa e acadêmica para aprimorar soluções e recomendações para a
estrutura do ensino remoto (Sun, Tang & Zuo, 2020). Além disso, a decisão de estudar o ponto
de vista do aluno foi dada com base em uma ideia proclamada pelas Normas de Garantia de
Qualidade para o Ensino Superior no Brasil (OCDE, 2018), no qual determina que as
universidades de ensino superior têm o compromisso de criar uma cultura sustentável através
do desenvolvimento de alguns princípios, onde são concentrados na aprendizagem, ensino e
avaliação do discente.
A amostra de pesquisa, justifica-se pelo motivo de ser importante, relevante e
necessário demonstrar como os discentes das universidades públicas do Estado do
Amazonas, se adaptaram ao Ensino Remoto e se estão satisfeitos ou insatisfeitos com essa
experiência e, também analisar as dificuldades encontradas pelos mesmos diante desta
situação de contingência, a fim de melhorar e fortalecer o ensino remoto.
2 Referencial Teórico
2.1 Aprendizagem remota durante a pandemia da Covid-19
Devido o surgimento dessa pandemia sem precedentes, foram explorados fatores que
afetam a aprendizagem em linha e foram constatados que quanto mais prático e fácil fosse a
navegação de uma plataforma de estudo, mais os discentes estavam dispostos a usar (Wang,
Lin & Su, 2021). O comportamento otimista dos professores em relação ao ensino aumentou
a percepção da facilidade de utilização da aprendizagem remota por parte dos estudantes
(Mo et al. 2021).
Para Iglesias-Pradas et al., (2021) as mudanças do ensino presencial para o ensino
remoto de emergência, mostrou um aumento do desempenho acadêmico dos estudantes do
ensino remoto de emergência e contribuem com a ideia de que fatores organizacionais podem
contribuir com a implementação bem-sucedida do ensino remoto de emergência.
De acordo com a pesquisa de Asunka (2008), apesar de algumas universidades terem
utilizado o ensino remoto como um método adicional, alguns dados apontam que
determinados estudantes não respondem favoravelmente às abordagens do ensino
construtivista remoto, isso se dá devido a algumas discussões assíncronas e atividades de
aprendizagem mal estruturadas baseadas em projetos, também pelo fato de que a
aprendizagem no contexto remoto se dá como uma experiência complexa, mais exigente e
demorada.
A amostra de estudo realizada em estudantes de Administração, Ciências contábeis e
Ciências Econômicas por Schmitt, Bugalho e Kruger (2021), evidencia que os docentes que
utilizaram de problematização/casos de ensino, debates e usos de jogos, obtiveram maiores
resultados quanto a entrega de ensino-aprendizagem, por consequência, foi sugerido a
importância da inserção de tecnologias como estratégias de ensino, independentemente de
ser modelo presencial ou não.
Já não é novidade que devido as surto da SARS-CoV-2 houve a crise de saúde e
milhões de estudantes universitários ficaram parados até que o ensino remoto fosse
implantado em algumas universidades (Hebebci, Bertiz & Alan, 2020). E a pesquisa de
Poláková e Klímová, (2021) investigou saber quais equipamentos tecnológicos os discentes
tinham à disposição para entender os problemas encontrados pelos discentes durante o
ensino remoto e foram constatados que grande parte dos discentes se adaptaram devido a
ter acesso a internet e dispositivo móvel, onde os mesmos podem ser utilizados como
ferramenta educacional.
Para Wang, Lin e Su (2021), a aprendizagem remota pode apoiar estudantes e
instituições a criar oportunidades únicas sob gestão de emergência, instituições de todo o
mundo tiveram de se recriar e lançar novas formas de ministrar cursos online em grande
escala em resposta à pandemia. Aprendizado remoto difere de aprendizado presencial e na
pesquisa conclui-se que a intenção de continuidade remota é seguida por grande parte dos

alunos pelo fato do maior aproveitamento e rendimento deles no ensino remoto (Almaiah &
Mulhem, 2019).
Segundo a pesquisa feita por Baldock et al., (2021), quando houve a transição para o
ensino remoto, um departamento de uma instituição disponibilizou de tecnologias móveis
como estratégia para ministrar os cursos online, todos os discentes e docentes tiveram acesso
aos dispositivos e foi concluído que a disponibilização desses aparelhos facilitou a transição
para o ensino remoto. Também foi sugerido que os alunos apreciaram a estrutura fornecida e
isso consequentemente ajudou a mantê-los engajados onde houve a criação de um ambiente
de aprendizado positivo para os alunos (Almaiah & Mulhem, 2019).
2.3 Estudos relacionados
De acordo com a pesquisa de Fogarty (2020), como parte de um mundo em que nos
surpreendeu em 2020 com sua realidade, o ensino contábil deve estar mais preparado para
mudar com o mundo e o objetivo da pesquisa de Fogarty era estudar o comportamento do
aluno e do corpo docente, visto que os mesmos se encontram no centro do que acontece com
a educação contábil. O estudo conclui que uma melhor gestão de mudanças e disponibilidade
de planos de contingência se apresenta como proverbial fruto fácil a todos.
No estudo de dos Santos et al., (2020), foi feita uma amostra de pesquisa com
estudantes de Ciências Contábeis de uma Universidade Federal da região Centro-Oeste
Brasileira e foi constatado que os alunos desejam que os professores busquem diferentes
metodologias de ensino e distintas tecnologias de informação e comunicação para reproduzir
aula em um ambiente virtual de aprendizagem e que consequentemente os mesmos tenham
um maior interesse, satisfação e engajamento pelo ensino.
De acordo com o estudo de Djajadikerta et al., (2021) apesar dessa nova maneira de
ensino ser muito eficaz ter sido tratada como muito atrativo por boa parte dos discentes, essas
mudanças para ensino totalmente remoto também trazem problemas como o aumento de
risco de trapaça de alunos em avaliações.
Na pesquisa de Nguyen et al., (2021), foram coletados dados em relação às
experiências dos alunos com métodos síncronos e assíncronos de aprendizagem. Foi
aplicada uma pesquisa qualitativa e concluído que os alunos que tiveram aulas remotas
síncronas estão mais motivados em relação ao ensino e aprendizagem devido a sentirem falta
dos aspectos sociais do campus universitário, e é possível que a aprendizagem síncrona
ajude a diminuir alguns sentimentos de isolamento.
A pesquisa de Coman et al., (2020) procurou verificar a forma como as universidades
conseguiram fornecer conhecimento e adaptar o processo educacional para o ensino e
aprendizagem exclusivamente remoto. Foi concluído que que as mesmas não estavam
preparadas para uma aprendizagem exclusivamente remota, os maiores problemas vieram a
ser as questões técnicas, seguidas pela falta de habilidade técnicas dos professores devido
ao seu estilo de ensino ser inadequado para o ambiente online.
O estudo de Lellis-Santos e Abdulkader (2020) abordou que embora uma
porcentagem significativa de docentes e discentes não apoiem a transferência do ensino
presencial para remoto devido a possível queda na qualidade de ensino, essa nova realidade
foi uma experiência inovadora, à medida que proporcionou a continuidade dos estudos
através de aplicativos e ferramentas digitais, disponibilizando matrículas para disciplinas
obrigatórias, optativas e cursos flexíveis, tanto na modalidade teórica quanto prática, além
de proporcionar aos discentes oportunidades únicas para que as disciplinas atinjam um
grande número de alunos, além de proporcionar adiantamento de alguns componentes
curriculares e chance de blocagem.
A pesquisa de Makgahlela et al., (2021), foi coletada de uma universidade da África
historicamente desfavorecida e mostrou que devido ao bloqueio da covid-19, diversos alunos
que em sua maioria são de comunidades rurais empobrecidas tiveram problemas para ter
acesso ao ensino à distância devido a falta de Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC). Foram sugeridas que as universidades trabalhem em conjunto com o governo e o setor
privado e deem as mãos para garantir que, apesar do status socioeconômico, localização ou
formação cultural, seu direito à educação seja protegido.

Segundo a pesquisa de Rizun & Strzelecki (2020), o objetivo de estudo foi investigar a
influência da experiência de prazer, ansiedade com o computador e autoeficácia na aceitação
dos alunos na mudança da educação para ensino remoto. Foram constatados que o melhor
preditor da aceitação do aluno em mudar a educação para ensino a distância é o prazer,
seguido pela autoeficácia. A facilidade e utilidade de uso percebida pelos alunos predizem a
intenção de continuidade no ensino a distância.
2.4 Construto da pesquisa
O Quadro 1, apresentado a seguir, elenca os construtos (variáveis) abordados na
presente pesquisa. O mesmo foi elaborado a partir de conceitos contidos na literatura relativos
às variáveis da COVID-19 e da aprendizagem remota. Assim, pode-se examinar a seguinte
disposição:
Variáveis

quadro 1: Construto da pesquisa
Operacionalização das subvariáveis
Compreensão do conteúdo (ICC)
Conforto (IC)
Estímulo (IE)
Entusiasmo dos Participantes (QEP)
Qualidade das Aulas Remotas (QAR)

Subvariáveis
Interação (I)

Qualidade na
Formação (Q)

Aprendizagem remota

Recursos Remotos (QRR)

Satisfação (S)

Motivação (M)

Satisfação com as Plataformas de Ensino
(SPE)
Satisfação com a Instituição (SI)
Satisfação com a Aprendizagem (SA)
Satisfação com os Métodos de Avaliação
(SMA)
Satisfação com a Qualidade das Aulas (SQA)
Dedicação Ensino Remoto (SDER)
Motivação com Ferramentas Síncronas (MFS)
Motivação com Ferramentas Assíncronas
(MFA)
Motivação com Aulas Remotas (MAR)
Motivação de Estudar (ME)

Aprendizado (A)

Participação (AP)
Desempenho Ensino Remoto (ADER)
Conceito Refletido na Dedicação (ACRD)
Aprendizado no Ensino Remoto (AER)
Facilidade no Aprendizado Remoto (AFAR)
Aplicação dos Conteúdos Remotos (AACR)

Autores
Nguyen et al.
(2021);
Nguyen et al.
(2021); Santos
Junior e Da Silva
Monteiro (2020)

Brighenti, Biavatti
e de Souza,
(2015); El Khatib e
Chizzotti (2020)

Nguyen et al.
(2021); Brighenti,
Biavatti e de
Souza, (2015); El
Khatib e Chizzotti
(2020)

Nguyen et al.
(2021); Brighenti,
Biavatti e de
Souza, (2015);
Almaiah e Mulhem
(2019).

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O quadro 1, observado anteriormente, foi estruturado de acordo com problemáticas
previamente detalhadas no referencial teórico. As variáveis expostas neste serão elementos
fundamentais para o tratamento dos dados coletados e, posteriormente, para análise dos
resultados deste estudo. Portanto, a partir destes constructos foram elaboradas as seguintes
hipóteses para esta pesquisa:
H1: Os discentes das universidades públicas do Estado do Amazonas ficaram satisfeitos com
a qualidade das aulas aplicadas remotamente.
H2: A compreensão do conteúdo foi satisfatória na percepção dos discentes das universidades
públicas do Estado do Amazonas em tempo de pandemia da COVID-19, quando aplicado pelo
ensino remoto.

3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, indutiva e descritiva, com o objetivo de analisar a
percepção dos discentes de Ciências Contábeis do estado do Amazonas durante a pandemia

da covid-19, a estratégia escolhida para esta pesquisa foi o Survey. O modelo de pesquisa
Survey trata-se do modelo de pesquisa que pode ser descrita com a finalidade de obtenção
de dados de uma amostra, informações como características e entre outros dados,
geralmente coletados por meio de questionário (DE FREITAS, OLIVEIRA, SACCOL E
MOSCAROLA, 2000).
De acordo com a pesquisa de Pinsonneault e Kraemer (1993), uma das características
mais comuns da pesquisa por meio de survey, é reproduzir descrições quantitativas de uma
população, isto é, o estudo é coletado principalmente por meios de questionários aplicados
para uma determinada população, de maneira a reunir e mensurar as informações para então
apresentá-las e descrevê-las.
Foi desenvolvido um formulário para esta pesquisa, onde o mesmo foi elaborado e
categorizado a partir das pesquisas coletadas para o referencial teórico, o formulário em
questão foi focado e dividido nas seguintes categorias: interação, qualidade na formação,
infraestrutura e ferramentas, satisfação, motivação, aprendizado.
A coleta e análise de dados, foi desenvolvida por meio das etapas descritas a seguir:
Na primeira etapa, os discentes foram convidados a participar do estudo por meio de um
questionário estruturado na plataforma virtual Google forms. Este, por sua vez, foi construído
utilizando a escala de Likert em cinco níveis e composto de questões objetivas sob a
percepção dos discentes quanto ao ensino e aprendizagem remota em tempos da pandemia
da Covid-19. A pesquisa foi aplicada remotamente, entre os meses de abril de 2021 a abril de
2022.
O questionário foi aplicado nos discentes do curso de ciências contábeis das
universidades públicas do Estado do Amazonas, que estavam cursado o ensino superior a
partir do segundo período em diante, pois assim, a participantes teriam como comparar o
ensino superior presencial com o ensino remoto durante a pandemia da COVID-19. Portanto,
a amostra inicial dos alunos era de cerca de 388 discentes e a amostra final foi de 132
discentes participantes (34%).
Para apresentação dos resultados do estudo, inicialmente foi caracterizado o perfil do
discentes como sendo graduandos do curso de Ciências Contábeis das universidades do
Estado do Amazonas, sendo observada a frequência das idades dos participantes, do sexo
feminino e a fase do curso que os discentes estão cursando.
Os participantes do estudo receberam informações no início do questionário sobre o
objetivo da pesquisa e o consentimento informado. Verificando uma caixa específica,
aprovaram a participação no estudo. Os endereços de e-mail não foram coletados, a fim de
respeitar o anonimato e a confidencialidade. O tempo médio para responder o questionário foi
de 5 minutos.
Para análise de resultados, foram divididas em duas fases de pesquisa: Análise
descritiva dos dados e Análise fatorial exploratória. Na primeira fase apresentam-se as
análises descritivas das variáveis com a finalidade de caracterizar a amostra e descrever o
comportamento dos discentes em relação a cada um dos fatores avaliados. Na segunda fase,
aplica-se a análise fatorial exploratória dos dados de forma indutiva. A análise fatorial
exploratória foi dividida em duas etapas, a primeira aplicou uma matriz de correlações (Teste
de Correlação de Pearson), para identificar os coeficientes de conexões de fatores, na
sequência foi aplicado o teste de Barlett, para testar a hipótese de que as variáveis não sejam
correlacionadas na amostra e o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para avaliar a adequação
da análise fatorial. Na segunda etapa da análise fatorial exploratória é onde ocorreu a
determinação do número de fatores, rotação dos fatores e comunalidades.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na tabela I, classificou-se um resumo do perfil dos respondentes, ou seja, o perfil dos
discentes das universidades públicas do Estado do Amazonas no que tange o gênero, idade,
instituições de ensino e fase de curso.
Feminino

Tabela 1 - Caracterização dos discentes
Gênero
62,30% Masculino
37,70%

Idades dos discentes
Até 20 anos
9%
De 20 a 30 anos
64,60%
De 30 a 40 anos
9,40%
De 40 a 50 anos
10,40%
Acima de 50 anos
6,60%
Fases da graduação cursada pelo discente respondente
Início (2-3 fase)
13,70%
Meio (4-6 fase)
19,80%
Fim (7-10 fase)
66,50%
Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Dentre os respondentes, a predominância é dos que se classificam como mulher
cisgênero (62,3%) e homem cisgênero (37,7%). Quanto à idade, a média destacada de idades
foi de 21 a 30 anos e de 30 a 40 anos, com 64,6% e 9,4% respectivamente. Quanto à fase
em que se encontra, a opção com mais respostas foi a que indica que o discente está na fase
final do curso (7-10 fase), com 66,5%, seguido do meio (4-6 fase), com 19,8% e início (1-3
fase), com 13,7%.
4.1 Análise descritiva dos dados
A primeira etapa da análise de dados compreende a análise descritiva dos dados, na
qual foi aplicada a escala de likert, onde é posta em prática a estática descritiva, com a
finalidade de interpretar, organizar, sintetizar e descrever os dados colhidos (Santos, 2018).
As variáveis dos constructos de pesquisa de segunda ordem avaliados foi a interação,
qualidade na formação, satisfação, motivação e aprendizado.
Sendo que as variáveis de segunda ordem, foram divididas em constructos de terceira
ordem como por exemplo: Interação (compreensão do conteúdo, conforto e estímulo).
Qualidade da Formação, na qual é formada pelo entusiasmo dos participantes, qualidade das
aulas remotas, recursos remotos. Satisfação, que é formado por satisfação com as
plataformas de ensino, satisfação com a instituição, satisfação com a aprendizagem,
satisfação com os métodos de avaliação, satisfação com a qualidade das aulas e dedicação
no ensino remoto. A variável da motivação, é constituída por motivação com ferramentas
síncronas, motivação com ferramentas assíncronas, motivação com aulas remotas e
motivação de estudar. E, por fim, a variável do aprendizado é constituída por participação,
desempenho no ensino remoto, conceito refletido na dedicação, aprendizado no ensino
remoto, facilidade no aprendizado remoto e aplicação dos conteúdos remotos.
4.1.1 Análise das medidas de posição
A adoção de atividades remotas nas instituições de ensino diante de um cenário pandêmico
trouxe para a maioria dos discentes um método de ensino totalmente novo. Dessa maneira,
para avaliar a percepção dos discentes quanto a essa mudança, utilizou-se a escala de likert
de 5 pontos para se ter as medidas de posição das variáveis da pesquisa. Sendo que esta
escala foi dividida em 1 até 5, em que quanto mais próximo de 5, maior é o seu nível de
concordância (concorda totalmente, concorda parcialmente, indiferente, discorda
parcialmente, discorda). Ademais, foi adotada a medida de posição “mediada” como sendo a
mais adequada para relatar os resultados.
Variáveis
(2ª. Ordem)
Interação (I)

Qualidade
na Formação
(Q)

Tabela 2 - Medidas de posição das variáveis da pesquisa
Variáveis
Min.
Media
(3ª. Ordem)
n
3.000
Compreensão do conteúdo (ICC)
1.000
4.000
Conforto (IC)
1.000
3.000
Estímulo (IE)
1.000
3.000
Entusiasmo dos Participantes (QEP)
1.000
4.000
Qualidade das Aulas Remotas (QAR)
1.000
4.000
Recursos Remotos (QRR)
1.000
4.000
Satisfação com as Plataformas de Ensino (SPE)
1.000
4.000
Satisfação com a Instituição (SI)
1.000

Mean

Max.

3.318
3.386
4.000
2.659
3.697
4.076
3.826
3.576

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Satisfação

Satisfação com a Aprendizagem (SA)
Satisfação com os Métodos de Avaliação (SMA)
(S)
Satisfação com a Qualidade das Aulas (SQA)
Dedicação Ensino Remoto (SDER)
Motivação
Motivação com Ferramentas Síncronas (MFS)
(M)
Motivação com Ferramentas Assíncronas (MFA)
Motivação com Aulas Remotas (MAR)
Motivação de Estudar (ME)
Aprendizado Participação (AP)
(A)
Desempenho Ensino Remoto (ADER)
Conceito Refletido na Dedicação (ACRD)
Aprendizado no Ensino Remoto (AER)
Facilidade no Aprendizado Remoto (AFAR)
Aplicação dos Conteúdos Remotos (AACR)
Fonte: Dados da pesquisa (2022).

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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Observa-se na Tabela 2, os resultados das medianas ficaram divididos entre a escala
4 e 3, ou seja, 11 (onze) variáveis (IC, QAR, QRR, SPE, SI, SA, SMA, SQA, MAR, AP e ACRD)
obtiveram resultado 4, ou seja, significando que os discentes das universidades públicas do
Estado do Amazonas, concordam que a interação, a qualidade na formação e satisfação estão
positivamente relacionadas com aprendizagem remota. E, as demais varáveis (ICC, IE, QEP,
QEP, SDER, MFS, MFA, ME, ADER, ERA, AFAR e AACR) a mediana apresentou a escala
de 3, ou seja, para os discentes é indiferente o ensino remoto quando comparado ao ensino
presencial, principalmente para as questões relacionadas com motivação e o aprendizado.
Quando se trata de motivação com as aulas remotas, o estudo de Nguyen et al.,
(2021), conclui que alunos com o método de aulas remotas síncronas estão mais propensos
a sentirem em menor frequência os sentimentos de isolamento devido a interação durante as
aulas, o que, por sua vez, possa ter sido o problema enfrentado pelos discentes para que se
sentissem indiferentes quanto a motivação em aulas remotas.
Segundo Coman et al., (2020), dificuldades técnicas vieram ser o maior problema
enfrentado no meio de aprendizado remoto para os discentes, foi concluído que algumas
instituições não estavam preparadas para o meio remoto de ensino, o que, por conseguinte,
pode ter sido o problema de aprendizado para esses discentes, que na sua maioria, votaram
em indiferente no questionário.
4.1.1 Análise de frequências das variáveis
Para entendermos um pouco mais sobre as percepções dos discentes do curso de
ciências contábeis sobre a aprendizagem remota durante a pandemia da Covid-19, foram
elaborados e gráficos com as análises de frequências das respostas dos respondentes. Para
iniciar, a seguir, ilustra-se o gráfico 1, que demonstra o quanto os discentes se sentiam
confortáveis em interagir nas aulas remotas comparando com as aulas presenciais.
Gráfico 1: Interação nas aulas remotas.
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Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Observe no Gráfico 1 que, foi constatado que a maioria dos discentes (30%)
concordam totalmente e ou concordam parcialmente (21%) que se sentem confortáveis em
interagir nas aulas remotas. Esses resultados corroboram com a pesquisa de Nguyen et al.

(2021), pois os autores encontraram que discentes tiveram aulas remotas síncronas estão
motivados em relação ao ensino e aprendizagem, devido a sentirem falta dos aspectos
sociais, pois na aula remotas síncronas (com interação) ajudaram aos alunos a diminuir os
sentimentos de isolamento.
Para compreendermos a percepção dos discentes sobre a qualidades das aulas
remotas, foi elaborado o Gráfico 2, a seguir.
Gráfico 2: Qualidade das aulas remotas.
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Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O Gráfico 2 expõe que 33% dos discentes, concordaram totalmente que aulas
remotas foram realizadas com qualidade durante a pandemia da COVID-19, seguido de 21%
que informaram que concordam parcialmente com a afirmação, sendo assim, pode-se
constatar que a maioria dos respondentes afirmam que as aulas remotas foram aplicadas com
qualidade nas universidades investigadas. Os resultados encontrados confirmam o estudo de
Lellis-Santos e Abdulkader (2020), pois ao longo de sua pesquisa, os autores confirmaram
que à medida que o ensino presencial passou para a realidade de ensino remoto, os discentes
passaram a lotar mais as turmas, ter a oportunidade de adiantar e se matricular em mais
disciplinas, sem contar na flexibilidade que existe no ensino remoto.
Na sequência, foi elaborado o Gráfico 3, onde é exposto o grau de satisfação dos
discentes quanto ao que foi aprendido em termos de conhecimentos, habilidades e insights
durante a pandemia da COVID-19 pelos discentes das universidades públicas do Amazonas.
Gráfico 3: Satisfação em conhecimentos adquiridos.
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Fonte: Dados da pesquisa (2022).

No Gráfico 3, foi constatado que 31% dos discentes concordam estarem satisfeitos
com o que foi aprendido no ensino remoto durante a pandemia da COVI-19, seguido de 21%
que afirmaram concordar totalmente com a satisfação em termos de conhecimentos
aprendidos no ensino remoto. O que valida o estudo de Rizun & Strzelecki (2020), onde foi
visto que, quando os discentes notaram a facilidade e utilidade do uso das ferramentas usadas
para aulas remotas, foi instigado um interesse nos mesmos para as aulas remotas e uma
maior aceitação dos discentes quanto a mudança da educação para ensino remoto.
Para entender se os discentes ficaram satisfeitos sobre a forma que foram conduzidas
as aulas remotas durante a pandemia da COVI-19, foi elaborado o Gráfico 4.

Gráfico 4: Satisfação com a qualidade de aulas remotas
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Fonte: Dados da pesquisa (2022).

No Quadro 4 foi verificado que a maioria dos discentes concordaram que ficaram
totalmente satisfeitos ou satisfeitos (31% e 25%, respectivamente) com a forma que foram
conduzidas as aulas remotas durante a pandemia da COVID-19. A demais, nota-se também
que apenas 8% dos discentes afirmaram estarem totalmente insatisfeitos, o que reforça os
estudos de Makgahlela et al. (2021), que afirmam que quando os discentes enfrentam
problemas como a falta de TIC, seja por status socioeconômico ou por localização, seu grau
de satisfação com ensino remoto despenca.
Em seguida, o gráfico 5 ilustra sobre a motivação dos discentes das universidades públicas
do Amazonas, com as aulas remotas durante a pandemia da COVID-19.
Gráfico 5: Motivação dos discentes nas aulas remotas.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Observa-se no gráfico 5, o quanto os discentes se sentiram motivados para as aulas
remotas por poderem ter a oportunidade de trabalhar e estudar em seus ritmos. Foi constatada
uma grande aprovação por parte deles, com 42% concordando por se sentirem totalmente
motivados e 17% que concordam parcialmente com a afirmação. O que corrobora com o
estudo feito por Sallaberry et al., (2020), no qual afirma que quando os docentes buscaram
diferentes metodologias de ensino e distintas tecnologias de informação e comunicação para
reproduzir aula em um ambiente virtual de aprendizagem, houve um maior interesse,
satisfação e engajamento dos discentes pelo ensino remoto.
Para entendermos se na percepção dos discentes das universidades públicas do
Estado do Amazonas, o conceito recebido reflete o grau de dedicação nas disciplinas
aplicadas remotamente durante a pandemia da COVID-19, foi elaborado o Gráfico 6.
Gráfico 6: Conceito e notas em aulas remotas
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Verifica-se que no Gráfico 6, foi elencado a percepção do discente sobre se o conceito
recebido refletia o grau de dedicação dos discentes nas disciplinas aplicadas remotas durante
a pandemia da COVID-19, o que, por sua vez, foi visto que há um grande grau de aceitação
dos discentes, com 35% afirmando concordarem totalmente, 28% concordarem parcialmente,
20% indiferentes, 9% não concordarem e 7% concordarem parcialmente. O que nos leva a
pesquisa de Djajadikerta et al. (2021), que corrobora com a ideia de que a mudança brusca e
despreparada para o ensino remoto trouxe com ela uma maior aceitação e ser uma maneira
de ensino atrativa para os discentes.
4.2 Análise fatorial exploratória (Etapa 1) – Verificação da Adequação dos dados
Na etapa 1 da análise fatorial exploratória, é feita a verificação da adequação dos
dados, que foram divididos em 3 subtópicos: Matriz de correlações, onde será informado as
correlações entre os coeficientes de conexão das variáveis. O teste de Bartlett, para testar a
hipótese de que as variáveis não sejam correlacionadas na população e, por fim, a medida de
Kaiser-eyer-Olkin (KMO) para avaliar a adequacidade da análise fatorial.
4.2.1 Matriz de correlações
Para iniciar a análise fatorial exploratória, foi apurado o cálculo do Teste de Correlação
de Pearson, entre as variáveis no geral, ou seja, com todas as variáveis de 3ª. Ordem da
pesquisa. Verificar-se na Figura 1 que, as correlações encontradas satisfazem o seguinte
critério: a maioria dos coeficientes de correlação apresenta valores maiores do que 0,3.
Figura 1 – Correlações das variáveis de 3ª. ordem

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A Figura 1 mostra que todas as correlações estão acima de 0,3. Nota-se que as
variáveis Motivação com Ferramentas Assíncronas (MFA) e a Motivação com Ferramentas
Síncronas (MFS) apresentaram uma alta correlação positiva (0,87), ou seja, aparentemente
os discentes se adaptaram bem com as ferramentas síncronas e assíncronas aplicadas no
ensino remoto. Além disso, outras correlações chamaram a atenção, como a SQA (Satisfação
com a Qualidade das Aulas) e QAR (Qualidade das Aulas Remotas) que também
apresentaram uma coleção alta (0,8), ou seja, indicando que possivelmente os discentes das
universidades públicas do Estado do Amazonas estão satisfeitos com a qualidade das aulas
remotas. A Compreensão do conteúdo (ICC) correlacionando-se com Satisfação com a
Aprendizagem (SA), também se destacou, significando que possivelmente os discentes
investigados estão satisfeitos com a aprendizagem e com o conteúdo do ensino remoto
aplicado em tempo de pandemia da COVID-19. Portanto, com estes achados pode-se
confirmar a H1 (Os discentes das universidades públicas do Estado do Amazonas ficaram
satisfeitos com a qualidade das aulas aplicadas remotamente) e
H2 (A compreensão do conteúdo foi satisfatória na percepção dos discentes das universidades
públicas do Estado do Amazonas em tempo de pandemia da COVID-19, quando aplicado pelo
ensino remoto).

Se alguma das variáveis apresenta-se uma correlação baixa com todos os demais,
isso seria um primeiro sinal de alerta, ou seja, um indicativo de que ele poderia apresentar
problemas no ajuste do modelo, pois sabe-se que para a análise fatorial é muito importante
que as variáveis estejam correlacionadas entre si.
4.2.2 Teste de Bartlett (BTS)
Vamos agora testar se a matriz de correlações é significativamente diferente da matriz
identidade. As linhas de código a seguir realizam o teste e mostram seu resultado.
Tabela 3 - Teste bartlett
Teste bartlett
$chisq: [1] 4011.87
$p.value: [1] 0
$df: [1] 231
Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O resultado deste teste deve ser estatisticamente significante: p<0,05. Na pesquisa, o
p-valor do teste foi zero. Isso significa que a hipótese nula deve ser rejeitada com uma
significância < 0,001% e que a matriz de correlações é diferente da identidade. Assim, mais
um critério de adequação da base de dados foi atendido.
4.2.3 Teste de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO)
O teste KMO é o último passo da verificação da adequação da base de dados. Ele
apresenta um valor global, para todas as variáveis, e um valor individual para cada variável.
As linhas de código a seguir realizam o teste e mostram seus resultados.
Tabela 4 - Teste de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO)
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO (r = correlacao$rho)
Overall MSA = 0.92
Dados da pesquisa (2022).
Figura 2 – KMO de cada uma das variáveis

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Os resultados mostram que tanto o KMO global (Overall MSA = 0.92) quanto o KMO
de cada uma das variáveis (MSA for each item) foram bem altos, superiores a 0,9 em sua
maioria. Para o KMO, quanto mais próximo de 1 melhor. Como o teste KMO global da
pesquisa foi de 0,92, esse critério também foi atendido. Portanto, todos os critérios de
adequação da base de dados foram atendidos e a Etapa 1 da análise fatorial (verificação da
adequação da base de dados) está concluída.
4.3 Etapa 2 da análise fatorial exploratória - Determinação do número de fatores, rotação
dos fatores e Comunalidades
Neste tópico inicia-se a etapa 2 da análise fatorial exploratória, onde ocorre com mais
uma série de passos, como por exemplo: número de fatores, rotação, comunalidades e
interpretação. No tópico a seguir, inicia-se com a determinação do número de fatores.
4.3.1 Determinação do número de fatores
Inicialmente, precisa-se saber que não existe um único critério consensual para
determinar o número de fatores. Para encontrar o número de fatores, a seguir, calcula-se os
principais métodos indicados pela literatura: critério do autovalor (eigenvalue), critério do
diagrama de inclinação (Scree test) e o critério da porcentagem de variância acumulada. Para
ilustra o cálculo do autovalor, foi elabora da Figura 3.

Figura 3 – Cálculo dos autovalores e número de autovalores maiores que 1

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Verifica-se na Figura 3, que pelo o critério de Kaiser (autovalor maior do que 1), devese reter 2 fatores ([1] 2). Para confirmar este achado, realiza-se o teste de proporção
acumulada, conforme demonstrado na Figura 4.
Figura 4 – Proporção acumulada

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

De acordo com o critério da variância acumulada, percebe-se que também é
necessário reter 2 fatores, pois eles são capazes de explicar até 78% da variabilidade dos
dados. Portanto, o poder de explicação do modelo está adequado.
Figura 4 – Diagrama de declividade (Scree-plot)

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Finalmente, na Figura 4, pelo diagrama de declividade (Scree-test), também se retém
até 2 fatores, pois o ponto de inflexão, a curva da variância individual de cada fator se torna
horizontal ou então sofre uma queda abrupta (Hair et al., 2005). Portando, nesta pesquisa
depois desses resultados encontrados, foi decidido reter apenas 2 (dois) fatores, pois após
voltar novamente no referencial teórico verificou-se que fez sentido essas variáveis estarem
agrupadas em dois fatores.
4.3.2 Rotação dos fatores e Comunalidades
Após a extração dos fatores, a técnica de rotação foi aplicada para atingir uma melhor
distinção entre eles. Existem dois tipos de rotação: ortogonal, onde os fatores não são
correlacionados e oblíqua, onde os fatores são correlacionados (MATOS e RODRIGUES,
2019). Conforme Matos e Rodrigues (2019), em Ciências Humanas e Sociais, as variáveis
quase sempre estão associadas. Portanto, decidiu-se utilizar nesta pesquisa, a rotação
oblíqua. Ilustra-se a seguir, na Figura 5, a rotação oblíqua com o método oblimin.
Figura 5 - Rotação Oblíqua

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Percebe-se na Figura 5 que, as cargas fatoriais (loadings) das variáveis agrupadas em
2 fatores (ML1 e ML2). Para facilitar a visualização dos resultados, o software utilizado nesta
pesquisa, omitiu todas as cargas menores que 0,1. Para visualizar melhor como as variáveis
foram divididas por fator, foi elaborada a Figura 6, a representação gráfica das cargas fatoriais.
Figura 6 - Representação gráfica das cargas fatoriais.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Sendo assim, consegue-se identificar com mais facilidade quais variáveis pertencem
a cada um dos fatores por meio das cargas fatoriais mais altas: ML1 (IC, IE, QEP, SDER,
MFS, MFA, MAR, ME, AP, ADER, ACRD, AER, AFAR e AACR) e ML2 (ICC, QAR, QRR, SPE,
SI, SA, SMA e SQA). Além disso, observa-se que, após a rotação, as cargas se distribuíram
bem melhor entre os fatores e que o poder de explicação do modelo é 62,7%. Para confirmar
estes achados, verificou-se também as comunalidades de cada uma das variáveis. Para
facilitar a visualização da informação, foi elaborada a Figura 6.
Figura 6 – Comunalidades

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Nota-se que maioria das variáveis apresentaram cargas fatoriais altas em todos os
fatores e que ainda apresentaram na grande maioria, valores de comunalidades acima de
0,70. Portanto, baseado nesses dois critérios percebe-se que todas as variáveis se
distribuíram muito bem entre os fatores, mantendo o padrão de distribuição de fatores
identificado anteriormente na Figura 5.
4.2.3 Síntese e interpretação dos resultados
Para facilitar o entendimento dos resultados, o software utilizado nesta pesquisa
ofereceu a possibilidade de apresentar todos os resultados do ajuste do modelo em uma
espécie de resumo das análises. Para compreensão da síntese dos resultados, foi elaborada
a Tabela 5, ilustrada a seguir:
Tabela 5 – Resumo das análises
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
ML1
ML2
h2
u2
com
ICC
0.41
0.52
0.78
0.221
1.9
ICC
0.92
-0.07
0.75
0.247
1.0
IE
0.77
0.09
0.71
0.286
1.0
QEP
0.72
0.05
0.58
0.421
1.0
QAR
- 0.13
1.00
0.80
0.201
1.0
QRR
0.12
0.77
0.76
0.242
1.0
SPE
0.26
0.68
0.81
0.185
1.3
SI
0.22
0.60
0.63
0.371
1.3
SA
0.35
0.59
0.82
0.185
1.6

SMA
SQA
SDER
MFS
MFA
MAR
ME
AP
ADER
ACRD
ERA
AFAR
AACR

0.13
-0.01
0.86
0.72
0.71
0.83
1.04
0.60
0.58
0.46
0.96
0.69
0.65

0.79
0.82
0.97
0.94
-0.01
0.72
0.24
0.86
0.23
0.82
0.08
0.81
-0.13
0.87
0.20
0.60
0.30
0.71
0.37
0.64
-0.09
0.78
0.13
0.64
0.26
0.77
ML1
ML2
SS Loadings
10.10
6.54
Proportion Var
0.46
0.30
Cumulative Var
0.46
0.76
Proportion Explained
0.61
0.39
Cumulative Proportion
0.61
1.00
With factor correlations of
ML1
ML2
ML1
1.00
0.83
ML2
0.83
1.00
Fonte: Dados da pesquisa (2022).

0.178
0.062
0.282
0.135
0.178
0.187
0.126
0.397
0.290
0.362
0.221
0.356
0.231

1.1
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.5
1.9
1.0
1.1
1.3

Verifica-se na Tabela 5 que, além das colunas ML e ML2 que representam as cargas
fatoriais padronizadas das variáveis em todos os fatores, foi acrescentada as colunas “h2”,
“u2” e “com” que representam a variância compartilhada, variância específica e a soma das
duas, respectivamente. Verifica-se na Figura 7 que, a maior variância compartilha é a varável
SQA (0,94). Observa-se também que a maior variância específica é a QEP (0,421). E por fim,
as maiores variâncias somadas, de acordo com a Figura 7, são as variáveis ICC (1,9) e ACRD
(1,9). Ademais, nota-se que quando os fatores foram correlacionados entre si, contata-se que
ambos os fatores estão correlacionados com um coeficiente alto de 0,83.
Figura 8 – Interpretação dos resultados

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

De acordo com a Figura 8, a complexidade média das variáveis é igual a 1,2. O Teste
da hipótese confirma-se que realmente 2 fatores são suficientes. Os graus de liberdade para
o modelo nulo são 231 e a função objetivo foi 32,66. Os graus de liberdade para o modelo da
pesquisa são de 188 e a função objetivo foi 6,06. A Raiz Quadrada Média dos Resíduos
(RMSR) é 0,04. A raiz quadrada média corrigida dos resíduos é 0,04. E por fim, o ajuste
baseado em valores fora da diagonal é igual a 1.
Além disso, constatou-se pela Figura 8 que a correlação de pontuações (regressão)
dos fatores foi de 0,99 e o R2 ajustado identificou que o modelo do fator ML1 se explica em
98% e o modelo do fator ML2 se explica em 97%. Para compreender melhor a interpretação
dos resultados, foi elabora da Figura 9.

Figura 9 – Modelo conceitual da pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O resultado apresentado na Figura 9, representa o modelo conceitual da pesquisa que
foi criado indutivamente a partir da análise fatorial exploratória. As setas entre os fatores
representam as correlações existentes entre eles, ou seja, entre os fatores existem uma
correlação alta (0,8), ou seja, o fator 1(Impacto positivo na motivação e no aprendizado
remoto) que foi o primeiro constructo criado indutivamente com os resultados da pesquisa,
está altamente correlacionado com o Fator 2 (A qualidade da aprendizagem remota foi
satisfatória), ou seja, com o segundo constructo elaborado a partir dos resultados desta
pesquisa, sendo assim, na percepção dos discentes em ciências contábeis das universidades
públicas do Estado do Amazonas, a qualidade da aprendizagem remota foi satisfatório e com
isso houve um impacto positivo na motivação e no que se refere ao aprendizado remoto
propriamente dito.
Além disso, observa-se que o fator ML1 foi o que apresentou um maior número de
variáveis agrupadas, ou seja, 14 variáveis (ME, AER, IC, SDER, MAR, IE, QEP, MFS, MFA,
AFAR, AACR, AP, ADER e ACRD). E o fator ML2 agrupou as 8 variáveis restantes da
pesquisa (ML2 (ICC, QAR, QRR, SPE, SI, SA, SMA e SQA). Todas as variáveis foram
ordenadas pela sequência da relevância.
4.2.4 Interpretação dos fatores do modelo conceitual da pesquisa
A análise fatorial é uma metodologia fundamentalmente empírica (MATOS e
RODRIGUES, 2019). Portanto, nesta fase final da análise fatorial nomear-se os fatores e por
fim justifica-os teoricamente. A seguir, o Quadro 1, ilustra o fator 1 e as variáveis agrupadas
indutivamente.
Quadro 2 - Fator 1 (Impacto positivo na motivação e aprendizado remoto)
Operacionalização das subvariáveis
(Categorias de 3ª. Ordem)
1. Conforto (IC) - Me senti mais confortável para interagir nas aulas remotas do que nas aulas
presenciais.
2. Estímulo (IE) - Me senti mais estimulado a participar das atividades remotas do que das aulas
presenciais.
3. Entusiasmo dos Participantes (QEP) - O entusiasmo de todos os participantes foi maior no
processo ensino-aprendizagem remoto do que de forma presencial.
4. Dedicação Ensino Remoto (SDER) - Minha dedicação no processo de ensino remoto foi superior
ao presencial.
5. Motivação com Ferramentas Síncronas (MFS) - Me sinto motivado para utilizar as ferramentas
síncronas (aulas online, videoconferências etc.)

6. Motivação com Ferramentas Assíncronas (MFA) - Me sinto motivado para utilizar as ferramentas
assíncronas (exercícios, estudos dirigidos etc.).
7. Motivação com Aulas Remotas (MAR) - Me sinto motivado para as aulas remotas porque posso
trabalhar no meu próprio ritmo.
8. Motivação de Estudar na aprendizagem remota (ME) - Me sinto estimulado a estudar mais com as
atividades remotas do que com as aulas presenciais.
9. Participação na aprendizagem remota (AP) - Consigo realizar e participar das atividades remotas.
10. Desempenho Ensino Remoto na aprendizagem remota (ADER) - Acredito que o desempenho no
ensino remoto é igual ao do ensino presencial.
11. Conceito Refletido na Dedicação (ACRD) - O conceito/nota obtido nas disciplinas reflete a
dedicação.
12. Aprendizado no Ensino Remoto (AER) - O aprendizado foi maior no ensino remoto quando
comparado ao presencial.
13. Facilidade no Aprendizado Remoto (AFAR) - O aprendizado com as aulas remotas foi mais “fácil”.
14. Aplicação dos Conteúdos Remotos (AACR) - Consigo aplicar os conteúdos da aula remota na
minha prática profissional, acadêmica e pessoal.
Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O fator 1 evidenciado no Quadro 2, simboliza uma percepção positiva após realizado
as análises do agrupamento das variáveis agregadas indutivamente, de que a motivação e o
aprendizado remoto estão caminhando juntos e que tiveram um impacto emocionalmente
favorável para os discentes do curso de ciências contábeis das universidades públicas do
Estado do Amazonas. Este novo constructo criado possivelmente explicaria que os discentes
se sentem motivados a estudar remotamente. Sendo assim, por causa desta motivação,
aparentemente os discentes apropriam-se da aprendizagem na modalidade remota com mais
facilidade. Estes achados têm verossimilhança com os resultados de Nguyen et al., (2021).
Para compreender o fator 2 e as variáveis que foram agrupadas indutivamente pelos
resultados da pesquisa, foi elaborado o Quadro 2, a seguir.
Fator 2 – A qualidade da aprendizagem remota foi satisfatória
Subvariáveis
(Categorias de 2ª.
Ordem)
Interação (I)

Operacionalização das subvariáveis
(Categorias de 3ª. Ordem)

Compreensão do conteúdo (ICC) - A interação nas aulas remotas facilitou a
compreensão do conteúdo.
Qualidade das Aulas Remotas (QAR) - As aulas remotas foram realizadas
com qualidade.
Qualidade na
Formação (QF)
Recursos Remotos (QRR) - Os recursos utilizados remotamente (slides,
materiais, ferramentas de ensino etc.) foram adequados.
Satisfação com as Plataformas de Ensino (SPE) - Estou satisfeito com as
plataformas e ferramentas utilizadas na minha instituição.
Satisfação com a Instituição (SI) - Me sinto satisfeito com a conduta da minha
instituição no período de pandemia.
Satisfação com a Aprendizagem (SA) - Estou satisfeito com o que aprendi em
termos de conhecimento, habilidades e insight.
Satisfação (S)
Satisfação com os Métodos de Avaliação (SMA) - As avaliações (provas,
trabalhos, seminários etc.) realizadas foram coerentes com a condução das
aulas remotas e o conteúdo ensinado.
Satisfação com a Qualidade das Aulas (SQA) - Estou satisfeito com a
condução e qualidade das aulas remotas.
Dedicação Ensino Remoto (SDER) Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Em relação ao fator 2, foi possível perceber que para os discentes investigados, a
qualidade da aprendizagem como também foi positiva, visto que após a realização das
análises do agrupamento das variáveis agregadas indutivamente, a qualidade na formação,
satisfação e interação estão percorrendo para a mesma direção, logo percebe-se que a
qualidade da aprendizagem remota foi satisfatória para os discentes do curso de ciências
contábeis do Estado do Amazonas. Este novo constructo criado possivelmente explicaria que
os discentes se sentem mais satisfeitos com as aulas remotas e mais a vontade para

interagirem com os professores durante as aulas. Sendo assim, por causa destas percepções,
constata-se que, aparentemente os discentes das universidades pública do Estado do
Amazonas, ficaram satisfeitos com a qualidade da aprendizagem na modalidade remota,
durante a pandemia da COVI-19.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do cenário pandêmico causado pela Covid-19, pessoas de todo o mundo foram
afetadas em diversos setores da sociedade. (Hasanein, Elnasr & Sobaih, 2020). Por
consequência dessas medidas, as instituições de ensino superior tiveram de aplicar suas
atividades para a modalidade remota (Brasil, 2020).
Este estudo teve como objetivo estudar a percepção dos discentes de Ciências
Contábeis do estado do Amazonas quanto ao ensino remoto durante a pandemia da covid19, especialmente, se tratando dos desafios e vantagens encontradas, isolamento social,
atividades remotas, satisfação, motivação e aprendizado também foram analisados. Os
resultados desta pesquisa constam que na percepção dos discentes este novo formato de
ensino (totalmente remoto), são extremamente necessários e pode substituir sem nenhum
problema, a modalidade de aula presencial, quando for necessário, como ocorreu na
pandemia da COVID-19.
Além disso, foi também foi constatado nesta pesquisa, pelo Teste de Correlação de
Pearson, que os discentes se adaptaram bem com as ferramentas síncronas e assíncronas
aplicadas no ensino remoto. Ademais, pelo teste de correlação também foi encontrado que os
discentes das universidades públicas do Estado do Amazonas estão satisfeitos com a
qualidade e com o conteúdo das aulas remotas em tempo de pandemia da COVID-19. Sendo
assim, foram aceitas as hipóteses 1 e 2.
É importante salientar que, apesar dos achados nesta pesquisa, na modalidade de
aulas presenciais, há uma interação mais presente quando se trata de docentes e discentes,
seja por proximidade ou pelo ambiente propício a diálogo. O que possivelmente acontece com
menos frequência no ensino remoto. Nesta pesquisa (Tabela 2), foi possível observar que os
resultados das medianas das variáveis (MAR, AP, ACRD), atingiram o resultado 4, o que
corrobora com a ideia de que os discentes afirmam que a motivação com aulas remotas,
participação e o conceito refletido na dedicação se faz necessário para um maior aprendizado.
A passagem abrupta para o meio remoto trouxe consigo uma ampla mudança na rotina
de estudos, a necessidade de isolamento social fez com que os discentes também viessem a
passar por problemas como falta de tecnologia e a necessidade de plataformas virtuais de
ensino fossem problemas frequentes. A interação em aulas remotas, necessidade de
qualidade na formação, satisfação, motivação e aprendizado foram variáveis expostas nessa
pesquisa para que, posteriormente, se tenha uma solução para melhorias no ensino remoto.
Os resultados indicaram que, quando se há uma maior satisfação e facilidade com as
plataformas de ensino, há o maior interesse e engajamentos dos discentes para as aulas
remotas.
A principal contribuição desta pesquisa foi encontrar indutivamente dois constructos
(fatores) a partir das variáveis investigadas, corroborando com as teorias aplicadas nesta
pesquisa sobre a qualidade e satisfação da aprendizagem no ensino remoto.
Apesar dos esforços para a coleta de dados no período pandêmico causado pelo vírus
da SARS-CoV-2, é importante salientar que há a possibilidade de viés amostral. Portanto,
para as próximas pesquisas, sugere-se incluir mais variáveis e ampliar a amostra para os
outros Estados brasileiros.
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