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RESUMO 

A realização do presente trabalho teve como ponto de partida a Educação de 

Adultos no contexto da Educação a Distância em um polo da Universidade Aberta do 

Brasil no Estado do Maranhão. Procuramos nos informar sobre o funcionamento e o 

público alvo desses polos, os cursos ofertados e que benefícios trazem aos alunos 

que frequentam esses cursos, quais as dificuldades e desafios enfrentados por 

todos os envolvidos no polo pesquisado. Para tal e após um estudo teórico sobre a 

temática estudada, optamos em realizar uma observação sistemática e entrevistas 

realizadas com alunos dos cursos ofertados, tutores e a coordenadora do polo fonte 

dessa pesquisa. A nossa análise permitiu concluir que, no caso dos cursos da 

Universidade Aberta do Brasil na modalidade a distância são voltados para a 

formação profissional de adultos, especialmente dos professores atuantes na 

Educação Básica. Evidenciamos que a Educação a Distância funciona de forma bem 

diferenciada dos cursos presenciais, onde o uso das tecnologias da comunicação e 

informação predomina e o papel do professor/tutor é secundário, pois concluir um 

curso na modalidade EaD depende muito da disciplina, do planejamento do tempo 

de estudo e da vontade do aluno em melhorar seus conhecimentos e práticas 

profissionais. Ao concluir nosso trabalho desejamos que o mesmo sirva como 

referência para futuros estudos e aprimoramento dos cursos ofertados nos polos da 

Universidade Aberta do Brasil. 

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil. Educação de Adultos. Educação a 

Distância. 
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ABSTRACT 

 

The completion of this work was a starting point the Adult Education in the Education 

context Distance on a pole of the Open University of Brazil in the state of Maranhão. 

We seek to inform about the operation and the target audience of these poles, the 

courses offered and what benefits they bring to the students attending these courses, 

what difficulties and challenges faced by all involved in researching polo. For this and 

after a theoretical study on the thematic studied, we decided to conduct a systematic 

observation and interviews with students of the offered courses, tutors and the 

coordinator of polo source of this research. Our analysis showed that in the case of 

courses at the Open University of Brazil in the distance are focused on professional 

training of adults, especially of the teachers working in basic education. We show 

that distance education works very differently from classroom courses, where the use 

of information and communication technologies and the predominant role of the 

teacher / tutor is secondary, as complete a course in distance education modality 

depends largely on the discipline of planning study time and the will of the student in 

improving their knowledge and professional practices. Upon completion of our work 

we want it to serve as reference for future studies and improvement of courses 

offered at the poles of the Open University of Brazil. 

 

Keywords: Open University of Brazil. Adult Education. Distance education. 
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RESUMEN 

 

La realización de este trabajo fue un punto de partida la educación de adultos en el 

contexto Distancia Educación en un poste de la Universidad Abierta de Brasil en el 

estado de Maranhão. Buscamos informar sobre la operación y el público objetivo de 

estos polos, los cursos que se ofrecen y qué beneficios que aportan a los 

estudiantes que asisten a estos cursos, lo que las dificultades y desafíos que 

enfrentan todos los involucrados en la investigación de polo. Por esto y después de 

un estudio teórico sobre la temática estudiada, decidimos llevar a cabo una 

observación sistemática y entrevistas con los estudiantes de los que se ofrecen 

cursos, tutores y el coordinador de la fuente de polo de esta investigación. Nuestro 

análisis mostró que en el caso de los cursos de la Universidad Abierta de Brasil en la 

distancia se centró en la formación profesional de los adultos, especialmente de los 

profesores que trabajan en la educación básica. Se demuestra que la educación a 

distancia funciona muy diferente a los cursos presenciales, donde el uso de 

tecnologías de la información y de la comunicación y el papel predominante de la 

profesor / tutor es secundario, lo más completa un curso en la modalidad de 

educación a distancia depende en gran medida de la disciplina de la planificación 

tiempo de estudio y la voluntad del estudiante en la mejora de sus conocimientos y 

prácticas profesionales. Al finalizar nuestro trabajo queremos que sirva como 

referencia para futuros estudios y mejora de los cursos ofrecidos en los polos de la 

Universidad Abierta de Brasil. 

 

Palabras clave: Universidad Abierta de Brasil. Educación de Adultos. Educación a 

distancia. 
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1 INTRODUÇÃO 

A relação entre a sociedade e a universidade deve ser a melhor possível, 

para que a universidade possa provocar a comunidade a se envolver e participar da 

mesma e com isso motivar a mesma a estimular o desenvolvimento local e 

comunitário na região onde a instituição está localizada. 

O desenvolvimento comunitário ocorre através de um processo de 

desenvolvimento socioeconômico que deve partir da população local e para que isso 

ocorra faz-se necessário que a universidade e a comunidade estejam interagindo 

sempre em busca de alternativas para o desenvolvimento das potencialidades 

daquela região.  

Para a realização deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica que 

nos permitiu entender melhor sobre o tema, sendo necessária uma busca sobre as 

várias publicações sobre o assunto, tais como artigos, teses, livros e relatórios. 

Este estudo se justifica pela necessidade de se entender e refletir sobre o 

relacionamento entre universidade e sociedade, especificamente nas estratégias de 

aproximação entre ambas para que possa haver desenvolvimento pessoal e 

comunitário.  A Educação de Adultos atualmente está em destaque, mas como 

forma compensatória, já que o poder público não se preocupou muito com os 

milhões de analfabetos existentes no Brasil e no mundo, por isso mesmo vem 

criando alguns mecanismos para atrair os adultos à escola e as universidades estão 

desempenhando um importante papel nesta modalidade de ensino. 

A EAD (Educação a Distância) é uma modalidade de ensino que está 

acontecendo há muito tempo e seus meios devem ser constantemente atualizados. 

Iniciou pelos cursos por correspondência passando pelo rádio, televisão, vídeo e 

com uma ferramenta mais poderosa chamada de computador juntamente com a 

telecomunicação, que amplia as possibilidades, com vantagens que se apresentam 

como resposta às dificuldades de lidar com o tempo e espaços, tendo em vista que 

grandes contingentes podem ser alcançados em diversas áreas e com custos 

reduzidos (NUNES, 2009). Com os computadores interligados à internet utilizamos a 

Teleconferência, Videoconferência, chats e várias outras atividades. 



 

 

 11 

 

O uso da Internet com critério pode tornar-se um instrumento significativo 

para o processo educativo em seu conjunto.  Sobre isso Vasco (2008, p. 13) diz 

que: 

O desafio se traduz em aceitar que esses ambientes são compostos de um 
modo próprio de apresentação e representação do conhecimento, 
congregando diversos aportes tecnológicos como o informático, o audiovisual 
e o textual e, com base nisso, propor modos de aplicação que respondam às 
questões e necessidades pedagógicas da escola.  

   

 O autor em sua contribuição alerta que atualmente não existe mais como se 

fugir das tecnologias em favor da aprendizagem, portanto, se há modos mais fáceis 

de aprender, porque não utilizá-los? Nesse contexto a educação de adultos pode dar 

certo, sabe-se que o aluno na fase adulta tem sua história de vida e tem saberes 

que os educadores devem respeitar, entretanto, se utilizar os recursos tecnológicos 

em favor da aprendizagem significativa dos alunos poderá haver uma aprendizagem  

para os alunos da EaD, que são alunos adultos e vão à escola, à Universidade, em 

busca de mais conhecimentos e assim poder concorrer no mercado de trabalho com 

mais chances de sucesso. 

 O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vem sendo 

muito utilizado na educação, já que as mesmas estão presentes no dia a dia das 

pessoas, portanto, cabe à escola aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis e 

encontrar estratégias de ensinar aos alunos para que essa aprendizagem seja 

significativa. 

 A Educação de Adultos é uma modalidade de ensino que requer que os 

seus educadores busquem formas dinâmicas de tornar sua permanência na escola 

algo bem proveitoso para suas vidas e tornar sua aprendizagem bem significativa, já 

que muitos adultos ao procurarem a escola buscam uma nova oportunidade de ser 

inserido no mundo letrado e também de alcançarem novas oportunidades de 

trabalho. Nesse contexto, cabe à escola colocar todos os recursos disponíveis para 

obter sucesso nessa tarefa de educar adultos. (Correa, 2007) 

 Nas últimas décadas o país tem se desenvolvido muito economicamente e a 

necessidade de mão de obra qualificada tem sido um dos grandes entraves, já que o 

índice de analfabetismo no Brasil assume proporções vergonhosas, além das 

reivindicações da sociedade civil organizada o poder público brasileiro está 
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começando a investir mais na educação de adultos, apesar de serem experiências 

ainda tímidas em relação ao contingente populacional que necessita de uma 

educação formal e não formal para serem inseridos no mercado de trabalho, terem 

seus direitos respeitados e viverem com dignidade.   

 A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada pelo MEC (Ministério da 

Educação e Cultura) em 2005, tendo como principal objetivo atender todos os 

professores da rede pública de ensino do país, pois até início deste milênio, mais de 

60% dos docentes tinham apenas o Ensino Médio, e pior ainda uma grande maioria 

eram os chamados professores “leigos”, pois não tinham nem o Ensino Fundamental 

completo, e eram indicados por políticos para trabalharem nos povoados primeiro, 

depois quando se aproximavam as eleições novamente exigiam sua transferência 

para as cidades, para os políticos bastava que esses professores “leigos” 

soubessem ler e escrever bilhetes, ensinar as quatro operações, mas tinham muitos 

que nem isso sabiam. Face a esta situação e com a criação de outros programas 

governamentais, esses professores passaram a estudar e a maioria passou a ser 

professor “normalista”, isto é, o professor de nível médio, mas que tinha estudado 

algumas disciplinas como metodologia, psicologia e estagiado em uma escola 

durante uma semana sendo acompanhado pelo professor da classe ou do diretor da 

escola. (BRASIL, 2005) 

 Era esse o público-alvo da UAB na sua fundação, pois com o ensino a 

distância, era viável que um só professor ministrasse aulas para milhares de 

professores em tempo e locais diferentes, foi então que entrou em cena outro 

profissional da educação de adultos, o “tutor”, que deveria ser graduado e fazer um 

curso específico sobre as TIC, Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, 

para atender presencialmente e a distância esses alunos em cada polo onde era 

instalada a UAB. 

 Ainda há inúmeros problemas com a educação de adultos no Brasil, 

entretanto, com a criação de vários polos da Universidade Aberta do Brasil, 

especialmente no estado do Maranhão, alguns desses problemas foram sendo 

sanados, já que o polo atende adultos de vários municípios e com os cursos que 

estão sendo ministrados, tais como o Curso de Técnico em Agropecuária e PROEJA 

(Programa de Educação de Jovens e Adultos), onde os jovens e adultos que não 
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concluíram o ensino fundamental estão tendo a oportunidade de fazer os dois cursos 

ao mesmo tempo. Sem falar que no primeiro semestre de 2015 vários professores 

irão se graduar. 

 O estudo da educação de adultos no polo de uma Universidade Aberta do 

Brasil no Maranhão ajudará a entender a importância na formação profissional dessa 

modalidade de ensino, já que as pessoas que procuram um polo da UAB para se 

inscrever num curso, fazer um vestibular ou se profissionalizar (aperfeiçoar), são 

pessoas que realmente desejam transformar suas vidas, a maioria não pode ou não 

teve oportunidade de concluir seus estudos e diante dos avanços tecnológicos 

entenderam que somente através de uma formação continuada, voltada para a área 

onde estão trabalhando ou pretendem trabalhar é que poderão modificar suas vidas 

profissionais para melhor. 

Neste sentido, o polo de uma Universidade Aberta do Brasil-UAB no Estado 

do Maranhão atende os adultos do município onde está instalado o polo e de outros 

municípios vizinhos, trazendo oportunidade aos adultos daquela região de 

concluírem seus estudos. Muitos adultos conseguiram estudar uma especialização, 

um curso de aperfeiçoamento, uns concluíram ou estão concluindo suas graduações 

em Gestão Pública, Pedagogia, Matemática e Filosofia. Ainda tem um grande 

obstáculo, o número de evasões, que é muito grande, alunos se queixam de não 

saber lidar com tecnologias como o computador e internet, outros não conseguem 

acompanhar o ritmo dos estudos e ainda tem os que não se esforçam para 

conseguir. 

Este trabalho tem como objetivo geral reconhecer a importância da formação 

profissional com a criação de um polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e em 

que medida os cursos poderão ajudar a melhorar a vida profissional das pessoas e 

da região. E seus objetivos específicos são: investigar qual o tipo de profissional que 

busca estudar esses cursos; identificar o perfil desses estudantes; analisar a 

atuação do educado de adultos na modalidade à distância; investigar quais os 

cursos e os benefícios que os cursos ofertados trouxeram à região, através de 

entrevistas aplicadas aos alunos ou ex-alunos, coordenador (a) e 

professores/tutores do polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil).  
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CAPÍTULO I - PAPEL DAS UNIVERSIDADES NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E COMUNITÁRIO 

Este capítulo destina-se ao estudo do papel da universidade no 

desenvolvimento social e comunitário da região onde a mesma está inserida, quais 

os desafios da instituição e da comunidade. 

A Universidade é uma das instituições mais importantes, tem uma grande 

responsabilidade perante a sociedade e é uma daquelas a quem mais se têm 

exigido resultados positivos na comunidade onde a mesma se insere. As funções 

que lhe são atribuídas diversificam-se e atualmente não se espera apenas que 

ensine e investigue, pede-se que participe ativamente no mundo que a rodeia 

através da extensão. Exige-se maior participação da Universidade na resolução dos 

problemas na sociedade. 

Para Loureiro, (1999, p. 4): 

A problemática da relação entre Universidade e Sociedade tem vindo a ser 
discutida desde há muito tempo. Desde a formação daquela, na Idade 
Média, que se pede resposta para determinadas exigências às quais foi 
respondendo: as reflexões teológicas ocorridas no seu interior reflectiam, de 
algum modo, às preocupações intelectuais daqueles séculos (Marchetti, 
1980:9). No entanto, a rapidez com que a mudança social se deu a partir da 
Revolução Industrial e, sobretudo, depois da 2ª Guerra Mundial e da década 
de sessenta, fez aumentar as expectativas da sociedade [...] 

Dialogando com o autor, constata-se que a sociedade passou a exigir a 

participação da Universidade na resolução de seus problemas econômicos e sociais. 

Há muitas críticas, alguns autores alertam para o fato de que a relação entre a 

Universidade e Sociedade não funciona, outros como Simão, (1990:13) afirma que a 

Universidade continua alheada das necessidades das populações e do 

desenvolvimento agrário e industrial. Cristóvão e Portela (1992:11) defendem que a 

“ligação a que nos temos vindo a referir foi mais proclamada do que efetivada”. 

Muitos alegam que a Universidade não tem a maleabilidade e o poder de 

adaptação necessário ao ritmo acelerado que as mudanças estão exigindo para o 

desenvolvimento da sociedade. Na verdade essa instituição tem sido desafiada cada 

vez mais para atender as exigências da sociedade. Mas há também os que 

defendem que a função da Universidade são o ensino e a investigação e tudo que 
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se afasta delas fará com que os reais objetivos universitários fujam e as mesmas 

fiquem sem rumo. 

 

1.1 Conceito de Universidade 

Segundo estudiosos as primeiras universidades surgiram na Idade Média à 

sombra da Igreja Católica como uma instituição organizada e homogênea baseada 

na cooperação entre professores e alunos, entretanto não há datas precisas sobre o 

surgimento das Universidades Medievais. Para Oliveira (1993:800-801), elas 

surgiram no século XII incluindo quatro áreas de “estudo”: Artes, Teologia, Direito e 

Medicina. Serrão (1983:11, 14-15) é da mesma opinião, porém alerta para o fato de 

a palavra designar uma comunidade de mestres e alunos na qual ocorria a 

transmissão do saber, mas sem o sentido de cooperação. São vários autores que 

estudam o surgimento das universidades, porém todos estão de acordo em relação 

à influência que as escolas “claustrais” da Igreja tiveram com o nascimento da 

Universidade. 

De acordo com os estudos de Loureiro, (1999:8-9) a Universidade é uma 

organização complexa, que tem características próprias que a distingue das demais 

organizações e isto ocorre porque existe uma forte política na base das tomadas de 

decisões, com uma estrutura fragmentada e descentralizada, o que faz com que o 

poder esteja demasiadamente espalhado e isso provoca uma dificuldade em medir a 

produção na ação organizacional e não existem padrões de desempenho e 

compromisso com resultados. 

Segundo Maechetti (1980:76-77), citado por Loureiro (1999:10), podemos 

afirmar a existência de duas grandes formas de ver a Universidade. De um lado, 

estão os que a consideram uma organização profissional, autossustentável a partir 

de princípios internos que determinariam a sua própria organização, para eles ela 

seria uma organização fechada, à qual os fatores externos não trariam alterações de 

funcionamento. 

Outra forma de ver a Universidade é a que considera a Universidade como 

um sistema aberto e complexo, sujeito, por isso, a influências externas, vindas de 

outras instituições e da própria realidade a que se encontra ligadas. Esses autores 
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defendem que a Universidade atual só o será em plenitude se for cultural ou 

formativa, se técnica ou cientifica ao se ligar ao meio social e simultaneamente 

deixar que este participe de sua própria vida. 

Para Nogueira, (2008. p.1): 

A universidade existe para produzir conhecimento, gerar pensamento 
crítico, organizar e articular os saberes, formar cidadãos, profissionais e 
lideranças intelectuais. O desempenho dessas nobres e decisivas funções, 
porém, não é algo que se resolva no plano abstrato. Do mesmo modo que 
as demais instituições, a universidade está sempre historicamente 
determinada. Pode funcionar bem ou mal, cumprir com maior ou menor 
efetividade suas atribuições, ser mais ou menos admirada e respeitada. Ela 
não é perfeita nem inquestionável. 

 

Diante do estudo desses teóricos, chega-se a um conceito de Universidade 

como uma organização complexa, cuja dinâmica é explicada por estímulos externos 

e internos e da qual se espera uma contribuição para o desenvolvimento onde está 

inserida, onde a sociedade aguarda resultados através de sua própria “produção”. 

  

1.2 A função da Universidade 

A universidade desempenha importantes papéis para o desenvolvimento 

humano, regional e sustentável na sociedade contemporânea. Ela tem a missão não 

apenas de possibilitar aos alunos a obtenção de um diploma, ofertar um curso de 

extensão ou formação técnica ou profissional para que a pessoa consiga um 

emprego e remuneração satisfatória, mas deve ser capaz de produzir novos 

conhecimentos e aplicá-los à realidade social, considerando a necessidade de ser 

acessível a toda a sociedade, em todos os níveis sociais para que haja inclusão 

social, exercendo tanto uma função social quanto política de desenvolvimento 

sustentável. (Luckesi, 1998) 

A universidade tem o dever de retribuir o investimento que recebe da 

comunidade, desenvolvendo estudos, pesquisas e projetos de extensão compatíveis 

com as reais necessidades da população em benefício comum, ou seja, ela deve 

contribuir para solucionar os atuais problemas da sociedade. Outra função da 

universidade é auxiliar os alunos para que eles tenham uma opinião crítica diante da 

realidade social para que haja um avanço científico, tecnológico e cultural, isto é, a 
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universidade tem como função o dever de estar comprometida com a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

As circunstâncias internas da instituição - seu corpo docente, sua estrutura 

administrativa, seus dirigentes, estatutos e tradições - incidem sobre sua imagem e 

seu desempenho. Em certa medida, cada época, cada sociedade e cada Estado tem 

a universidade que podem ter, por mais que a instituição universitária, por sua 

própria natureza, tenha luz própria e possa, justamente por isso, operar com alguma 

liberdade em relação às circunstâncias histórico-sociais que lhe estão na base. Não 

se trata de dependência ou limitação, mas de determinação, determinação essa de 

mudar a sociedade onde a mesma está inserida incentivando o desenvolvimento e o 

conhecimento científico. 

Edificada no decorrer da evolução histórica, cuja origem remonta à Idade 

Média, a universidade se consolidou como um agregado de pessoas possuidoras de 

certas qualidades e unidas pela “missão” de produzir e transmitir conhecimento, 

acumular e disseminar pensamento crítico, formar outras pessoas, especialmente os 

jovens, formando cidadãos, profissionais e lideranças intelectuais capazes de 

promover uma mudança na sociedade.  

A Universidade é uma instituição eminentemente social, cuja razão de ser é 

publicamente reconhecida e legitimada, já que a mesma tem que se reportar o 

tempo todo à sociedade e ao Estado, à cultura, à política e à economia, provocando 

desenvolvimento científico, social, econômico e cultural aos que nela estudam ou 

trabalham. 

É sustentada pelos princípios da autonomia, do saber, da liberdade de 

expressão e da reflexão, a universidade é uma instituição como sujeito 

simultaneamente ativo e reativo. Tem a função de absorver demandas e 

expectativas sociais variadas, às quais precisa corresponder, e ao mesmo tempo 

agir para propor pautas e agendas, contribuir para a construção da autoconsciência 

social, alargar fronteiras culturais e submeter à crítica a realidade, as estruturas 

sociais e as relações de dominação. Por isso funciona melhor quanto mais 

republicana e democrática for, o Estado com o qual se relaciona. 
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Para Sefidvanh, (1994, p. 1): 

Na universidade os estudantes não apenas recebem informações para 
serem instruídos, mas é o lugar onde eles procuram conhecimentos e estão 
sendo educados. [...] Na universidade o ensino e pesquisa são gêmeos 
inseparáveis. A universidade tem o papel de fazer principalmente a 
pesquisa básica através da qual surgem ideias que beneficiam o futuro do 
país e da humanidade. 

    

A universidade recebe uma “delegação” da sociedade, que transfere a ela 

determinadas responsabilidades e incumbências. Tudo o que é humano lhe 

interessa e diz respeito, tudo o que há de mais típico nas épocas históricas e nas 

estruturas sociais reverbera em seu interior, dando a ela uma existência dinâmica e 

socialmente referenciada. Seus movimentos como instituição seguem as demandas 

e expectativas da sociedade, ainda que não se submetam passivamente a elas. 

 

1.3 A extensão Universitária e o Apoio á Comunidade 

A Universidade pode e deve contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades que a rodeiam, em particular para o desenvolvimento da sociedade em 

geral. A Universidade deve optar pela concepção de desenvolvimento defendida por 

alguns teóricos pós-modernos, ou seja, aquela que defende o afastamento da ideia 

da existência de uma única forma de conhecimento, a científica, que afaste a 

intemporalidade de suas verdades e que desconfie das suas abstrações e 

generalizações, pois essas características do conhecimento moderno são as 

responsáveis pela destruição de formas de conhecimentos estranhas só pelo fato de 

serem, o eu significou um empobrecimento irreversível do horizonte e das 

possibilidades do conhecimento. 

A Universidade se deseja realmente afirmar-se como instituição ligada à 

comunidade, terá que diretamente com ela e com outras instituições estabelecer 

parcerias, ou seja, se exige das Universidades que atuem de maneira harmonizada, 

aproveitando as potencialidades da comunidade, estabelecendo parecerias entre 

ambas para que haja corresponsabilidade na realização das ações. A parceria entre 

as Universidades e os diversos setores da sociedade, quer público ou privados 

permitirão desenvolver propostas para a melhoria da qualidade de vida, superando 

problemas sociais, tendo em vista o desenvolvimento da sociedade como um todo. 
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Há muitas regiões desfavorecidas que se caracterizam pela insuficiência de 

serviços, o que se constitui um elemento cerceador de seu desenvolvimento. A 

constituição de estratégias entre instituições pode ser uma solução para o reforço de 

dinâmicas locais, desde que esse processo seja efetivo e se dirija para as reais 

necessidades econômicas, sociais e culturais da comunidade onde está inserida. 

A educação é a chave do desenvolvimento sustentável, autossuficiente – 

uma educação fornecida a todos os membros da sociedade, segundo modalidades 

novas e com a ajuda de tecnologias novas, de tal maneira que cada um se beneficie 

de chances reais de se instruir ao longo da vida. Devemos estar preparados, em 

todos os países, para remodelar o ensino, de forma a promover atitudes e 

comportamentos que sejam portadores de uma cultura da sustentabilidade.  

É neste contexto que entram em jogo as Universidades, assim como todos 

os estabelecimentos de ensino superior, que assumem uma responsabilidade 

essencial na preparação das novas gerações para um futuro viável. Pela reflexão e 

por seus trabalhos de pesquisa básica, esses estabelecimentos devem não somente 

advertir, ou mesmo dar o alarme, mas também conceber soluções racionais. Devem 

tomar a iniciativa e indicar possíveis alternativas, elaborando esquemas coerentes 

para o futuro. Devem fazer com que se tome consciência dos problemas e das 

soluções através de seus programas educativos e dar, eles mesmos, o exemplo. 

 As universidades e equivalentes instituições de ensino superior formam as 

futuras gerações de cidadãos e possuem conhecimentos de especialidade em todos 

os campos da investigação, tanto em tecnologia como nas ciências naturais, 

humanas e sociais.  Na verdade, as universidades são cada vez mais chamadas a 

desempenhar um papel preponderante no desenvolvimento de uma forma de 

educação multidisciplinar e eticamente orientada, de forma a encontrar soluções 

para os problemas ligados ao desenvolvimento. Elas devem, portanto, assumir um 

compromisso para com um processo contínuo de informação, educação e 

mobilização de todas as partes relevantes da sociedade. (Silva, 2011). 

Para Silva, (2011, p. 119) 

A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a 
universidade e a comunidade na qual ela está inserida, uma espécie de 
ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. 
Funciona como uma via de duas mãos em que a universidade leva 
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conhecimentos e/ou assistência à comunidade e recebe dela influxos 
positivos em forma de retroalimentação, tais como suas reais necessidades, 
anseios e aspirações. Além disso, a universidade aprende com o saber 
dessas comunidades. 
 

A autora demonstra em suas palavras que a extensão universitária é uma 

forma de interação entre a universidade e a sociedade e que a mesma deve produzir 

conhecimentos, adquirir conhecimentos e propor soluções para o desenvolvimento 

social e comunitário. 

 

1.4 Desenvolvimento Social e Comunitário 

Um país só é desenvolvido socialmente quando seus habitantes tem 

qualidade de vida, para que se saiba se essa população tem um ótimo nível de vida 

é necessário comparar entre as populações de outros países para se avaliar o nível 

de desenvolvimento social de um país. 

Ter qualidade de vida é ver a população atendida em suas necessidades 

básicas (alimentação necessária para atender os índices nutricionais mínimos, 

moradia, trabalho, assistência médica e hospitalar, saneamento básico, educação de 

qualidade, etc), em segundo lugar deve-se comparar o nível de vida da população 

deste país entre regiões. Como por exemplo: o nível de vida da população da 

Região Sudeste do Brasil, com o da população das Regiões Norte e Nordeste, neste 

sentido observa-se que o nível de vida da população nortista e nordestina é bem 

inferior à da população da região Sudeste. (Baquero, 2003) 

Medir ou avaliar o desenvolvimento social de um país é muito complexo, 

mas pode ter conceito redefinido de acordo com cada situação e os índices sociais e 

econômicos poderiam ser usados como um meio de compreensão da realidade e 

não como um único instrumento de consideração ao se analisar a situação de vida 

da população de um país ou região, já que existe a questão cultural das populações 

de algumas regiões. 

Nesse sentido vai o conceito de desenvolvimento social proposto por Righi, 

Paschee Akerman (2006, p. 11): 

Promover o desenvolvimento social é refutar a ideia de que somente o 
crescimento econômico possa gerar melhorias nas condições de vida 
através da teoria do “gotejamento”, ou que, “só com o crescimento do bolo” 
é que se pode levar benefícios aos mais pobres. Com isso entende-se o 
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desenvolvimento não só como melhoria do capital econômico (fundamentos 
da economia, infraestrutura, capital comercial, capital financeiro, etc.) e do 
capital social (valores partilhados, cultura, capacidades para agir 
sinergicamente e produzir redes e acordos voltados para o interior da 
sociedade).  

 

Nesse contexto, segundo os autores o desenvolvimento social não pode ser 

visto apenas o crescimento econômico para provocar melhores condições de vida, 

ou seja, entende-se que o desenvolvimento social é uma mistura de fatores como: 

infraestrutura, capital comercial e financeiro, valores compartilhados, cultura e 

capacidade de agir e produzir acordos voltados para o interior da sociedade. 

A ideia de desenvolvimento comunitário surgiu no período pós-guerra com a 

divisão do mundo em blocos capitalistas e socialistas e no início da guerra fria, foi 

uma estratégia dos países capitalistas preocupados em garantir sua ordem social e 

teve como fundamento a ideia de que a pobreza tornava o povo vulnerável e 

receptivo à propaganda comunista e que a ajuda aos povos subdesenvolvidos 

poderia se reverter em benefícios econômicos aos EUA. A ação proposta de 

desenvolvimento comunitário consistia na implementação de programas de 

assistência técnica e social nos países pobres especialmente na América Latina. 

Nos anos 50 a ONU (Organização das Nações Unidas) passou a divulgar o 

desenvolvimento comunitário como:  

“processo através do qual cada povo participa do planejamento e da 
realização de programas que se destinam a elevar o padrão de suas vidas. 
Isso implica na colaboração indispensável entre os governos e o povo para 
tornar eficazes os esquemas de desenvolvimento viáveis e equilibrados” 
(AMMANN, 1981, p.147) 

 

Nesse contexto, o desenvolvimento comunitário é um processo que exige a 

participação popular no planejamento das ações e programas que tem como objetivo 

elevar o padrão de vida das populações envolvidas nesse tipo de ação de 

desenvolvimento comunitário. O equilíbrio entre o governo e o povo é essencial para 

que esse desenvolvimento possa se tornar viável e equilibrado. 

No Brasil os primeiros projetos de desenvolvimento comunitário se 

desenvolveram na década de 1940 com a realização de convênios na produção de 

alimentos, educação rural e industrial. Um dos principais projetos ocorreu na década 

de 1960, com o fortalecimento do Movimento de Educação de Base (MEB) originado 

pela Igreja Católica de Natal (RN) e encampado pela preocupação em ministrar 
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aulas e organizar as comunidades rurais para participarem melhor do 

desenvolvimento comunitário em suas localidades (Desenvolvimento Comunitário, 

Projeto BNDS, 1996, p. 6). 

No Brasil o desenvolvimento social e comunitário 

 vem ocorrendo lentamente, porém neste século há mais mecanismos 

democráticos de participação popular, e os movimentos sociais, as ONGs 

(Organizações Não Governamentais) e sociedade civil têm contribuído muito para 

que a maioria desses projetos/convênios funcione, mesmo com muito desvio de 

recursos, há muitas coisas que estão melhorando na vida dos brasileiros. 

O papel das universidades neste desenvolvimento social e comunitário é 

relevante, pois são elas que promovem ações voltadas para que ocorra esse 

desenvolvimento tão desejado por toda a população brasileira. 
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 CAPÍTULO II - A EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

Este capítulo se destina a um estudo mais profundo sobre a Educação à 

Distância, uma das principais modalidades de ensino voltada para os alunos adultos 

e que é ministrada nos polos da Universidade Aberta do Brasil. 

Objetivando analisar o tema com maior aprofundamento, é necessário que 

se faça um breve percurso histórico sobre a Educação a Distância (EaD), 

conhecendo sua história, para daí compreender como surgiu e como foi o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo. 

A EaD apresenta-se como uma modalidade educativa oferecida para as 

pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, ou por falta de 

oportunidades não puderam fazer uma graduação, além desse aspecto ainda há o 

de inclusão, pois muitas pessoas que residem na zona rural podem estudar qualquer 

curso, pois os gastos são bem menores e o aluno não necessita sair de sua casa 

para estudar. Desta forma, e tendo a classificação proposta por Loureiro (2008), 

trata-se de uma modalidade que pode ser, nestes casos, considerada incluída na 

educação compensatória de adultos. 

Cronologicamente, a EaD teve início no século XVIII, quando foi oferecido 

um curso por correspondência em uma Instituição em Boston (EUA). No século XIX, 

a Europa e Estados Unidos passaram a oferecer mais cursos por correspondência. 

No início do século XX países como Austrália, Alemanha, Noruega, Canadá, França 

e África do Sul iniciam atividades educativas nessa modalidade. Entretanto, foi 

somente na segunda metade do século XX que a educação à distância se fortaleceu 

e começou a se estabelecer como uma modalidade de ensino que poderia ser a 

solução de problemas espaciais e temporais (Luzzi, 2007).  

Na Inglaterra, em 1969, ocorre a abertura da British Open University, 

importante fato para a evolução e credibilidade da EaD, pois esse acontecimento 

veio com muitas inovações, tais como: maior comunicação entre alunos e 

professores, instalação do sistema de tutoria, encontros presenciais e envio de 

material didático com maior eficiência (Lima, 2013). 

Em 1970, na Espanha houve a criação da  niversidade  acional de 

Educação a Dist ncia, surgindo com ideias atrativas para estudantes de graduação 

e pós-graduação do mundo inteiro, com grande parcela de alunos latino-americanos. 

 a América  atina, países como  osta  ica,  enezuela, El  alvador,  é ico,  hile, 
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Argentina,  olívia e Equador também implantaram programas de Educação a 

Dist ncia (Lima, 2013). 

Para Medeiros (2003) a EaD inclusive ficou dividida em diferentes etapas ou 

gerações, conforme apresentação abaixo. 

Na primeira fase a educação a distância é vista como a geração textual 

(1890 a 1960), que se caracterizou pelo estudo por correspondência. Nessa geração 

a interação não existia, era baseada numa atitude isolada de autoaprendizagem 

apenas com o uso do material impresso. Geralmente era organizado em material 

impresso, o denominado “guia de estudos”, nele constavam os conteúdos a serem 

estudados, exercícios escritos e tarefas a ser realizadas e enviadas pelos correios, 

ao ser devolvida a atividade proposta, a mesma era corrigida por um instrutor. Nesta 

etapa, a EAD era voltada especialmente para uma parcela da população que não 

tinha outra possibilidade de acesso à educação e os principais instrumentos da EaD 

eram os materiais impressos e o correio. (Medeiros, 2003). 

Veio então à geração analógica que iniciou no Reino Unido em 1969, com a 

instalação das Universidades Abertas, nessa fase, além do material impresso, havia 

interação entre professor e alunos, eram organizados encontros presenciais e já se 

contava com a ajuda de tutores para ajudar os alunos em suas tarefas. Além desses 

encontros, havia a transmissão dos conteúdos pelo rádio ou então através de 

gravação. Foi grande a contribuição dessa fase da EaD, já que entra em cena a 

Televisão, com seus recursos audiovisuais que já ajudavam melhor no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Nessa época o material 

impresso não perdeu sua importância, mas havia outros recursos para auxiliar muito 

mais na aprendizagem dos alunos. 

A terceira geração surgiu a partir da década de 1990, quando os estudos 

passam a contar com a INTERNET, impulsionando a EaD, pois com o surgimento 

dessas tecnologias, havia maiores chances de se aprender mais, pois além do 

material impresso e correio, do rádio, televisão, tutoria, havia um computador 

interligado a rede de internet onde os alunos podiam efetuar pesquisas, assistir 

videoaulas, web conferências, participar de fóruns, chats, enviar e-mail para os 

professores, etc. 

Neste processo, segundo Moran (2008) é importante reforçarmos a 

utilização de recursos que favoreceram grandemente a EaD. Abaixo listaremos 

alguns e identificaremos seu valor nesta modalidade. 
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 Material Impresso – constam os livros, apostilas, provas, exercícios 

escritos, é um dos principais recursos da EaD, pois sem estudos, 

leituras não há tecnologia que funcione, os livros são fundamentais no 

ensino aprendizagem; 

 Correios – este instrumento continua ativo, apesar do advento da 

internet, os correios ainda são utilizados para transportar os 

equipamentos, os livros, as provas, etc; 

 Rádio – atualmente não se utiliza muito o rádio, entretanto não se pode 

negar a importância que o mesmo teve e continua tendo nesta 

modalidade de ensino, ainda hoje se utiliza o rádio para se enviar 

recados ou avisos para alunos que residem distantes dos polos, 

especialmente aqueles que residem na zona rural; 

 Televisão – ainda hoje a TV é uma ferramenta importantíssima na EaD, 

apesar de ter havido uma época (anos 1980 e início dos anos 1990) 

que ela era considerada a principal ferramenta, pois seus recursos 

audiovisuais permitiam uma melhor compreensão dos conteúdos 

estudados pelos alunos; 

 Computadores ligados á internet – foi nos anos 1990 que a internet 

veio revolucionar essa modalidade de ensino sem descartar nenhum 

dos demais recursos já citados, apenas tornou mais viável a educação 

à distância, pois permite aos alunos  maiores chances de 

aprendizagem, dentre as vantagens que a internet proporciona, estão: 

e-mail, web conferências, vídeo aulas, fóruns, chats, pesquisas, etc; 

 Há ainda DVDs, celulares, telefones, revistas, livros, todos ocupam um 

lugar importante na EaD, um depende do outro para que se tenha uma 

educação de qualidade. 

Moran (2008), ainda falando sobre a EaD como modalidade educativa, tece 

um importante comentário que queremos chamar atenção: 

Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a 
comunicarmos, a ensinar e a aprender; a integrar o humano e o tecnológico; 
a integrar o individual, o grupal e o social. Uma mudança qualitativa no 
processo de ensino/aprendizagem acontece quando conseguimos integrar 
dentro de uma visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as 
audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. Passamos 
muito rapidamente do livro para a televisão e vídeo e destes para o 
computador e a Internet, sem aprender e explorar todas as possibilidades 
de cada meio (MORAN, 2008, p. 137). 
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O autor reforça o valor da EaD por destacar sua íntima relação com as 

tecnologias. No entanto, enfatiza a importância de conhecermos muito bem esta 

ferramenta, para não cairmos no modismo e não nos apropriarmos bem desta como 

aconteceu com outras tecnologias. 

Nesta modalidade, a sala de aula é diferente das convencionais, pela 

associação de espaço/tempo que ultrapassa a ideia de espaço físico e tempo 

determinado. O significado que o termo assume atualmente enfatiza mais a questão 

da dist ncia enquanto “espaço” que ela seja contornada com a presença das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

 

2.1 Aprendizagem de Adultos na Educação a Distância 

A educação de jovens e adultos é hoje uma necessidade. A sociedade 

requer a formação continuada, ao longo da vida, por toda a vida, isto significa que o 

poder público tem de encontrar estratégias para colocar na escola os adultos e 

jovens que não tiveram oportunidade ou não quiseram estudar na idade adequada, 

para isso a EaD é uma alternativa, desde que o aluno saiba ler, escrever, ter uma 

certa noção de informática, com isso esses alunos poderão ir longe, ou seja, se 

graduarem, estudar uma pós-graduação ou até mesmo mestrado, além de poderem 

estar em contínua formação. 

 Para Moran (2000), na EaD não há uma concepção de educação 

específica, então é necessário investigar o que é mais viável  em termos de 

orientação pedagógica para tornar viável a aprendizagem de alunos adultos, que é a 

maior demanda da EaD e a formação do indivíduo como um todo, para os dias 

atuais 

 Knowles (1977 p.21), afirma que "A teoria da aprendizagem de adultos 

apresenta um desafio para os conceitos estáticos da inteligência, para as limitações 

padronizadas da educação convencional...".  

Foi proposta uma pedagogia para o ensino do aluno adulto, por Knowles na 

década de 1970: a andragogia, do grego antigo andros (adulto) e gogos (educar), 

que signnifica um caminho educacional específico para o adulto, como arte de 

ensinar aos adultos (OLIVEIRA, 2009).  
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Os princípios da andragogia formam um conceito da educação do ser 

humano que não deve ser restringido, mas sim ampliado. O termo andragogia está 

relacionado com educação de adultos, com aplicações em educação continuada e 

na graduação universitária.  

Assim, a andragogia pode ser conceituada como a arte de ensinar aos 

adultos, que são pessoas com uma história de vida, possuindo experiência, um 

conhecimento que vem da realidade (escola da vida). Esse aluno ao entrar na 

escola busca desafios e soluções de problemas, que o ajudarão a melhorar suas 

vidas. Espera encontrar na vida acadêmica realização tanto profissional como 

pessoal, e aprende melhor e mais rápido quando o assunto é de seu interesse.  

A aprendizagem dos alunos adultos está centrada na independência, na 

autogestão, para aplicação prática em sua vida, com utilidade no enfrentamento de 

desafios pessoais e profissionais, (Moran, 2000). A motivação e a experiência são 

fundamentais na metodologia de ensino/aprendizagem do aluno adulto. Isto significa 

que o educador de adultos deve procurar conhecer a realidade da vida de seus 

alunos, encontrar estratégias capazes de desafiar e estimular os alunos a 

aprenderem. 

Seguindo esse raciocínio entra em cena a educação a distância, e sobre 

isso afirma Belloni (2009, p.33): 

“EAD é uma metodologia desenhada para aprendizes adultos, baseado no 
postulado que, estando dada sua motivação para adquirir conhecimento e 
qualificações e a disponibilidade de materiais apropriados para aprender, 
eles estão aptos a terem êxito em um modo de autoaprendizagem”. 

 

Diante da afirmação, pode-se constatar que a EaD deve permitir que esses 

alunos possam resolver problemas que enfrentam em seu cotidiano, a 

independência desses alunos faz com que seus professores façam o possível para 

que eles permaneçam em sala de aula, melhorem suas vidas profissionais e 

pessoais, por isso o educador de adultos tem uma grande responsabilidade, a de 

fazer com esse aluno aprenda mesmo cansado, permaneça na escola e fazer com 

que essa permanência ajude esse aluno em sua vida.  

 

2.2 Perfil do aluno da Educação a Distância 
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Os estudantes da EaD geralmente são pessoas adultas, com mais de 30 

anos, trabalham fora de casa e não têm tempo ou condições financeiras de estudar 

em tempo integral, por isso mesmo, o perfil dos alunos da educação a distância são 

distintos de um aluno do ensino regular. 

Para estudar um curso a distância é necessário que os estudantes da EaD 

sejam pessoas autônomas, com vontade de aprender, por isso mesmo destacamos 

aqui algumas características que complementam o perfil desses aluno: 

 Organização de seu tempo; 

 Ter disciplina; 

 Ter capacidade de aprender sem a presença física do professor; 

 Ter noção de informática; 

 Interagir com professores, tutores e colegas, etc. 

Organização de seu tempo: como os alunos da EaD são pessoas que, 

dispõem de pouco tempo, devem se organizar de forma a não atrapalhar sua vida 

profissional e familiar e poder estudar pelo menos uma ou duas horas diárias para 

ler o material impresso, assistir vídeo aulas, fazer suas tarefas e interagir com seus 

colegas, professores e tutores. (Correa, 2007). 

Disciplina: a disciplina é algo indispensável ao aluno da EaD, estudar 

sozinho, sem a presença de alguém que cobra suas atividades, exige que o mesmo 

estude um determinado assunto é bem mais difícil do que para os alunos de cursos 

regulares. 

Capacidade de aprender sem a presença do professor: para muitos alunos é 

algo muito difícil, é quase como se esse aluno fosse um autodidata, pois ainda 

estamos acostumados a fazer as coisas que nos mandam fazer, esse aluno deve 

ser alfabetizado, capaz de ler e interpretar o que leu e descobrir o que o professor 

deseja em determinada tarefa, eis um dos motivos das muitas evasões escolares, 

pois muitos não conseguem aprender sozinhos. 

Noção de informática: outra característica essencial, a EaD é uma 

modalidade que necessita das Tecnologias da Informação e Comunicação para que 

os alunos consigam aprender, daí a importância do aluno saber lidar com 

computadores interligados à internet, saber digitar suas atividades, salvar e enviar 

arquivos, enviar e-mail para os professores, além disso necessita saber lidar com as 

outras mídias, como celulares, data-show, televisão, etc. 
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Interação: a interação também é algo fundamental nos cursos de EaD, sem 

ela o aluno não conseguirá ter sucesso, para tirar suas duvidas ele necessita saber 

se comunicar com os professores e tutores, conversar em chats e fóruns, comunicar-

se com os colegas para tirar dúvidas ou discutir sobre determinado assunto, ou seja, 

a interação também é importante demais em qualquer curso de EaD. 

Tornaghi (2010, p. 12) afirma que: 

[...] a aprendizagem envolve acesso a diferentes meios de informação e 
comunicação, atividade do aluno na produção de conhecimento, 
interatividade, cooperação, autoconhecimento e diferentes tipos de 
integração: teoria/prática; conhecimento prévio/novo conhecimento 
pessoa/profissional; cidadão/grupo social. (Tornaghi, 2010, p. 12). 

 

Para o autor, os alunos da EaD devem aprender lidar com os mais diversos 

meios de comunicação, todos são adultos, possuem conhecimentos de vida, sua 

cultura e necessitam estar abertos aos mais diversos conhecimentos, novas 

culturas, sua prática vai melhorar através das aulas teóricas que o mesmo vai ter e 

seu conhecimento profissional consequentemente vai melhorar, só que para que 

isso ocorra faz-se necessário que este aluno consiga interagir com os docentes, 

tutores e colegas e adquira o hábito de ser cooperador.   

Os cursos à distância são mais adequados para pessoas mais velhas, com 

maior capacidade de autogerenciamento. Normalmente, os jovens precisam do 

contato presencial mais frequente, pois necessitam de quem os oriente 

presencialmente, porém isso não significa que os jovens não possam estudar na 

educação a distância, há jovens que por não terem oportunidades de estudar num 

curso regular, optam pela EaD, e uma grande parcela desses jovens conseguem se 

destacar, pois esses não temem cometer erros como os mais velhos, que ficam 

temerosos de parecer ridículos, esses também dominam melhor as novas 

tecnologias.  

Nos cursos a distâncias em Instituições credenciadas pelo MEC (Ministério 

da Educação e Cultura) existem os momentos presenciais, estes são fundamentais 

para que o aluno interaja melhor com seus colegas, com seu tutor presencial e 

troque experiências. 

Tornaghi (2010, p. 12) ainda afirma que: 

As sessões presenciais em um curso a distância possuem importância 
especial: são preparadas para potencializar as contribuições da 
comunicação direta, transcorrendo sob a orientação de um formador, 
previamente preparado, para torná-las grandes momentos de ensino e 
aprendizagem, no qual todos ensinam e todos aprendem.  
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Todos sabem que esses poucos momentos presenciais são de grande 

importância, neles os alunos estão diante de pessoas preparadas para tirar suas 

dúvidas, frente a seus colegas, que se veem raramente devido a natureza do curso, 

por isso tudo todos aprendem algo novo, até o tutor/professor, já que cada aluno é 

uma pessoa com uma história de vida e que pode trazer algo novo para todos.  

Nesse contexto, cabe aos alunos da EaD buscarem novas formas de 

aprender, estarem abertos ao uso das novas Tecnologias da Comunicação e 

Informação, pois não importa a modalidade de ensino, se presencial ou a distância, 

o importante mesmo são os conhecimentos adquiridos, as conquistas que estes 

alunos poderão ter através de seus cursos, suas formações continuadas, suas 

graduações e até pós graduações, o diploma desses alunos não virá diferenciado 

dos demais e o mercado de trabalho ganha profissionais qualificados sem que os 

alunos tenham de deixar seus trabalhos para estudar, as famílias continuam com a 

presença física de seus pais/mães e com grandes perspectivas de mudanças em 

suas vidas. (Alonso e Allegreti, 2003) 

 

2.3 Perfil do educador da Educação a Distancia 

A arte de educar atualmente é colaborar para que professores e alunos 

transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. Cabe ao 

professor, especialmente ao educador da EaD ajudar os alunos na construção da 

sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional, no seu projeto de vida, no 

desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes 

permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornar-se 

cidadãos realizados e produtivos. 

Para Belloni (2009, p. 81): 

Em EaD como na aprendizagem aberta e autônoma da educação do futuro, 
o professor deverá tornar-se parceiro dos estudantes no processo de 
construção do conhecimento, isto é, em atividades de pesquisa e na 
busca da inovação pedagógica. (grifo da autora).  

 

A autora afirma que o papel do educador da EaD é tornar-se um parceiro 

dos estudantes, ele não é mais o detentor do conhecimento, sabemos que cada 

aluno que opta por um curso a distância tem uma história de vida, seus 
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conhecimentos adquiridos fora da escola devem ser valorizados, por isso mesmo ele 

deve ser um mediador entre o aluno e o conhecimento. 

Para Freitas (2010, pp. 335-362) 

Hoje, o aluno traz para a escola o que descobre na internet para discutir 
com seus colegas e professor. Ele não vê mais o professor como um 
transmissor ou principal fonte de conhecimento, mas espera que ele se 
apresente como um orientador das discussões travadas em sala de aula ou 
mesmo nos ambientes online integrados às atividades escolares. 
(...) A possibilidade de pesquisar, ler e conhecer os mais variados assuntos 
por meio da internet confere ao aluno um novo perfil de estudante, que 
exige um novo perfil de professor. 
(...) Cabe ao professor estar atento a essa nova fonte de informações, para 
transformá-las, junto com os alunos, em conhecimento. O professor é parte 
inerente e necessária a todo esse processo, possui um lugar insubstituível 
de mediador e problematizador do conhecimento; ele aprende com o aluno.  

 

Portanto, cabe ao professor, seja na EaD ou no ensino regular, se adequar à 

nova realidade, ou seja, entender que ele media o conhecimento, não é mais o que 

sabe tudo, o transmissor desses conhecimento, os alunos atualmente são mais 

autônomos e buscam através das mídias o que acham relevante aprender, além 

disso, gostam de debater e esperam que o professor seja o mediador desse 

conhecimento, isto é, temos um novo perfil de estudante e torna-se necessário que o 

professor tenha também um novo perfil. 

Na EaD, o professor aprende com o aluno, ele planeja os conteúdos 

específicos do curso e os adéqua aos conhecimentos dos alunos, tornando-os 

sistematizados, esse desafio ao professor é bom, pois ele não pode e nem deve 

acomodar-se, dizer: “sou graduado”, por isso mesmo já estudei o suficiente para dar 

minhas aulas, ele deve está atento aos problemas mundiais ou os alunos falarão  

numa linguagem desconhecida para ele.  

Atualmente o professor tem de ser pesquisador, deve saber lidar com as 

tecnologias, esse ainda é um dos grandes problemas educacionais, a resistência 

dos educadores em lidar com as novas tecnologias afinal vive num mundo 

globalizado, os alunos não entendem o professor quando ele não sabe lidar com 

essas tecnologias, pois elas transmitem as notícias em tempo real e os alunos estão 

atentos a tudo isso. (Valente e Prado, 2003).  

Os alunos da EaD e também do ensino presencial não vêem mais o 

professor como o sabe-tudo, eles o enxergam como um parceiro que pode ajudá-los 

a sistematizar seus conhecimentos e ajudá-los no conhecimento científico, ou seja, 

um aprende com o outro. 
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Neste cenário de cursos de EaD, surge a figura do tutor, que geralmente é 

um professor, para cursos a distância nas Instituições de Ensino Superior vinculadas 

oficialmente ao Estado são dois os tutores que acompanham a aprendizagem dos 

alunos, que para Correa, (2007) que são: 

 Tutor à distância ou tutor online que é aquele que tem acesso às notas, ou 

seja, aquele que corrige as atividades dos alunos; faz as intervenções online; 

envia e-mail, convoca os alunos para determinadas atividades, posta 

comentários nos fóruns, na verdade ele faz o papel de professor online; 

 Tutor presencial, este é aquele profissional que em determinados dias da 

semana, previamente combinados com os alunos, está no polo de apoio 

presencial para ajudar os alunos, este também faz o papel de professor, só 

que presencial, mas também ajuda os estudantes em suas atividades, ensina 

como realizar uma pesquisa, aos alunos com mais dificuldades em 

informática ele ajuda-os inicialmente a manusear um computador, se conectar 

à internet, ensina enviar e-mail, anexar ou salvar um arquivo, aplica as 

provas, promove momentos de estudos e seminários. 

Segundo Correa (2007, p. 85):  

 
Nos últimos tempos, o trabalho da tutoria começa a se fazer cada vez mais 
presente nos ambientes acadêmicos, sobretudo quando está em pauta a 
discussão dos elementos essenciais na adequação do processo educativo. 
No entanto, é preciso rever e discutir o papel da tutoria como uma ação 
pedagógica necessária nas diversas etapas de uma proposta em EaD. 
Nesse sentido, cumpre pontuar e entender os conflitos enfrentados pela 
tutoria na busca de se adequar a  um ritmo individual e coletivo de tempos e 
espaços curriculares, o que implica, a necessidade de desenvolver uma 
pedagogia que se alicerce em uma nova compreensão do processo 
educativo, exigindo das instituições formadoras e, consequentemente, da 
tutoria a a construção de novas competências para desenvolver propostas 
pedagógicas em EaD  

  

 A autora alerta que o trabalho de tutoria é complexo, esse profissional 

precisa desenvolver uma ação pedagógica que gere aprendizagem, o que nem 

sempre é fácil, já que os alunos da EaD, vivem em espaços diferentes e seu tempo 

também é diferente dos demais colegas, já que é essa flexibilidade que atrai os 

alunos aos cursos a distância. Outra dificuldade para o tutor é que os currículos não 

são elaborados por ele e sim pelos professores e coordenadores do curso e ter que 

se adaptar a esses currículos não é nada fácil, porém com esforço e criatividade 

muitos tutores conseguem desenvolver suas tarefas a contento e seus alunos 

aprendem muito com a ajuda desse “professor”, que nem sempre é valorizado. 
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Os professores da EaD devem lembrar que o aluno estuda sozinho, nesses 

casos, os textos produzidos devem considerar esse aspecto. Os textos produzidos 

devem atender as necessidades e demandas desta modalidade de ensino, de modo 

a fazer com que o aluno aprenda, por isso, deve encorajar e se “apro imar” dos 

alunos, isto é, as atividades devem ser uma forma de promover a aprendizagem.  

Corrêa (2007, p. 31) alerta que para que isso ocorra é necessário: 

- auxiliar os alunos levando-os a utilizar as informações abordadas no texto; 
- estabelecer o diálogo com os alunos; 
- estimular e encorajar os estudantes ao desenvolvimento contínuo dos 
seus estudos (o que fazer e como fazer); 
- capacitar os alunos a fazer intervalos de reflexão e de notação de 
conceitos e informações importantes; 
- organizar o texto conforme a aprendizagem dos alunos, bem como o 
desenvolvimento de competências ou de capacidades.  

  

Na citação acima se percebe pelo posicionamento da autora que ser um 

professor da EaD é uma tarefa que requer um cuidadoso planejamento, cada etapa 

dever ser levada em consideração, os alunos pelo fato de viverem em locais 

diferentes, com realidades e ritmos diferentes, as vezes torna-se difícil se 

desenvolver a contento, daí a razão das muitas evasões em cursos a distância. 

O professor especialista e os tutores dessa modalidade à distância devem 

ser dinâmicos, não ficar muito tempo sem comunicar-se com os alunos, deve estar 

atento aos acessos e procurar se informar sobre a causa da ausência dessa falta de 

acesso, é uma forma de demonstrar que mesmo sendo a distância, esse aluno é 

importante, o aluno sente-se valorizado, as vezes quer desistir, mas o fato dos 

profissionais que atuam na área se preocuparem com ele o estimula e incentiva a 

vencer as dificuldades. ( Knuppel, 2013). 

A formação, o envolvimento e o compromisso dos coordenadores dos 

cursos, dos professores e tutores no processo educacional da EaD é  fundamental, 

repensando o processo ensino/aprendizagem. Considera-se importante ao professor 

conhecer as possibilidades metodológicas que as tecnologias trazem para trabalhar 

o conteúdo, através de atividades criativas, de um processo de desenvolvimento 

consciente e reflexivo do conhecimento, usando pedagogicamente os recursos 

tecnológicos, com perspectiva transformadora da aprendizagem escolar.  

Uma das principais vantagens da EAD é a flexibilidade, característica que 

faz com que essa modalidade seja atrativa para os alunos que trabalham o dia 

inteiro e não conseguem estudar num curso regular e ao se falar em flexibilidade, 
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pensa-se em primeiro lugar na flexibilidade de tempo e espaço, pelo fato do aluno 

poder acessar e estudar no lugar e tempo desejado. Considerando também a 

possibilidade do aluno estabelecer o próprio ritmo de estudo, abreviando ou 

alongando o tempo considerado como ideal para os cursos presenciais. É uma 

abertura real que começa a se concretizar na vida acadêmica na modalidade à 

distância. (Brasil, 2009). 

Por isso mesmo os professores dessa modalidade de ensino devem 

encontrar alternativas de ensino com práticas pedagógicas inovadoras para atrair a 

atenção desses alunos, o que busca no perfil do educador da EaD não é a figura de 

super professor, mas um educador que saiba ver em seus alunos as dificuldades de 

cada um e entenda as suas particularidades, encare esse desafio com motivação 

suficiente para que haja aprendizagem nos cursos a distância, até como uma forma 

de diminuir o preconceito existente em relação a essa modalidade de ensino. 

  

2.4 Importância da EaD na Educação de Adultos no Brasil 

Pela primeira vez no Brasil, uma Constituição Federal /1988, conferiu a 

população jovem e adulta o direito a educação, o artigo 208 responsabilizou o poder 

público pela oferta universal e gratuita desse nível de ensino dando direito aqueles 

que não tiveram chances de estudar na idade certa. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96 

em seu art. 4º reiterou esses direitos que depois foram corrigidos pela Emenda 14 

que alterou também o art. 50 das Disposições Constitucionais Transitórias, 

substituindo o compromisso decenal com a erradicação do analfabetismo e 

universalização do ensino fundamental. Essa legislação que dá direito a todos à 

educação de qualidade ainda não é uma realidade, porém muito já foi feito, pois no 

passado os adultos tinham direito apenas a aprender a desenhar o nome para votar 

nos “coronéis”. 

A Educação de Adultos assume uma importância inegável no mundo atual, 

ela vem se tornando uma preocupação mundial, especialmente após a Segunda 

Guerra Mundial, foram realizadas várias conferências efetuadas pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
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Para Loureiro (2008, p. 221):  

“A Educação de Adultos se constitui numa série de práticas tais como: 
alfabetização, formação profissional, animação sociocultural de instituições 
como o setor estatal, privado e de organizações não governamentais, além 
de agentes que estão envolvidos na educação de adultos (formadores, 
educadores de adultos, animadores, gestores, provedores da educação de 
adultos, planejadores e administradores, técnicos, e orientadores, etc.)”  

 

A aprendizagem de adultos é algo complexo, pois cada um desses alunos 

tem uma história de vida, que em sua grande maioria não é fácil, pois são pessoas 

que não tiveram oportunidade de estudar quando crianças, muitos são pais ou mães 

de família, trabalha o dia todo nos mais variados trabalhos, vão cansados à escola e 

se a mesma não oferece algo estimulador, inovador terminam abandonando antes 

do ano letivo acabar, daí o grande número de evasões nessa modalidade de ensino. 

O sonho de todo educador é ver seus alunos aprendendo, porém para que 

isso ocorra esse educador tem de ser dinâmico, motivar seus alunos a não 

desistirem de estudar, terem oportunidade de melhorar sua vida, para que isso 

ocorra tem de haver interação entre educando e educador, portanto, cabe aos 

educadores mudarem esse quadro, fazer o possível para que haja uma 

aprendizagem significativa para seus alunos. 

 A educação de adultos, segundo a atual tendência mundial, é apontada 

como um instrumento de desenvolvimento das comunidades locais e de capacitação 

dos indivíduos para promoverem-se em comunidade, e refere uma série de casos e 

programas para mostrá-lo.  

No Brasil educadores como Paulo Freire que foi um dos que provocaram 

essa discussão, demonstrou com atitudes e ações que a educação de adultos é 

possível e viável, basta haver compromisso por parte de todos os envolvidos, poder 

público, gestores, educadores, sociedade, empresas privadas, organizações não 

governamentais e especialmente dos alunos, se esses desejam realmente mudar 

sua vida. 
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 CAPÍTULO III - A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

Este capítulo está destinado ao estudo da Educação de Adultos ou EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) como se costuma chamar a educação voltada às 

pessoas que não puderam ou tiveram oportunidades de estudar no ensino regular. 

A história da EaD no  rasil primeiro esteve ligada à formação profissional, 

capacitando pessoas para e ercer certas atividades ou dominar determinadas 

habilidades, sempre motivadas por quest es de mercado, depois foi que se passou 

a vê-la como uma alternativa educacional que poderia resolver muitos problemas no 

país, tais como a extensão territorial, a falta de estradas, a falta de universidades, de 

equipamentos e de professores qualificados (Saraiva, 1996). 

A história da EaD no Brasil tem seu marco inicial com a fundação da Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, por Roquete Pinto, que em sua programação 

transmitia programas de literatura, de línguas, literatura infantil e sobre assuntos de 

interesse comunitários, ou seja, iniciou-se por rádio difusão. 

Em 1936, surge então o Instituto Rádio Técnico Monitor, com programas 

voltados ao ramo da eletrônica. Em 1941 foi fundado o Instituto Universal Brasileiro 

(IUB), que se tornou uma das maiores instituições de cursos profissionalizantes, e 

também foi pioneiro na EaD em no Brasil, dedicado especialmente, a cursos de 

formação radiotécnicos, corte e costura, desenho, supletivo de 1º e 2º graus, etc. 

(Vidal e Maia, 2010). 

Para os autores, outros fatos abaixo descritos apresentam esta história já 

iniciada: 

O início dos anos 1960, com a Diocese de Natal (Rio Grande do Norte) que 

criou as escolas radiofônicas, que deram origem ao Movimento de Educação de 

 ase ( E ), cuja “preocupação básica era alfabetizar e apoiar os primeiros passos 

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

 ordeste do  rasil”. 

Nos anos 70, o destaque foi o Projeto Minerva, integrado ao Ministério da 

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

fundamentados na Lei nº 5.692/69 que enfatizava a educação de adultos. O Projeto 

Minerva transmitia em rede nacional, através de rádio e televisão, seu objetivo era 

preparar alunos para os exames supletivos de Capacitação Ginasial e Madureza 

Ginasial. Este programa foi implantado como uma solução em curto prazo aos 
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problemas de desenvolvimento econômico do país e visava preparar mão de obra 

para capacitar as pessoas e poderem concorrer a empregos nas empresas 

nacionais e internacionais. Entretanto, o mesmo foi muito criticado devido ao baixo 

índice de aprovação, apenas 13% dos inscritos conseguiram obter o diploma. 

Em      foi criado o Telecurso    grau, através de uma parceria da 

Fundação  adre Anchieta e Fundação  oberto  arinho.  eu foco era a preparação 

de alunos para exames supletivos de 2º grau. 

Em      houve a criação da Fundação  entro  rasileiro de Televisão 

Educativa (F T E), utilizando programas de televisão no projeto  ovimento 

 rasileiro de Alfabetização (    A ).  este mesmo ano, a  oordenação de 

Aperfeiçoamento do  essoal de Ensino  uperior ( A E ) faz e perimentos de 

formação de professores do interior do país através da implementação da  ós-

Graduação E perimental a Dist ncia. 

 á em     , em  ão  aulo, é criado o  rojeto Ipê, cujo objetivo era o de 

aperfeiçoar professores para o  agistério de 1º e 2º graus. 

Em 1995, o Telecurso 2º Grau passou por uma reformulação e passou se 

chamar Telecurso 2000, incluindo nesse o curso técnico de mec nica. 

Ainda na década de    0, surge o projeto “ m  alto para o Futuro”, cujo 

objetivo era aperfeiçoar os professores das séries iniciais do ensino fundamental, 

depois surge a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) que implantou em 

2000 um curso a distância vinculada ao Projeto TV Escola, cujo alvo era também a 

formação de professores. Houve também a criação do Canal Futura, uma iniciativa 

de empresas cujo propósito era criar um canal voltado apenas para fins educativos. 

No Brasil a maioria dos alunos que opta em fazer cursos a distância é por 

falta de oportunidade de estudar presencialmente, isto é, a EaD é permeada de 

preconceitos, mas apesar das dificuldades enfrentadas, está conseguindo formar 

bons profissionais, seja na área educacional ou outras áreas. 

No contexto da legislação em EAD, é notório que as bases legais para essa 

modalidade de educação surgiram tardiamente em comparado com o seu 

aparecimento. A partir de 20 de dezembro de 1996, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, a Educação a 

Distância passa a ser regulamentado pelo Decreto nº 5.622, publicado no Diário 

Oficial da União em 20 de dezembro de 2005. 
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A Resolução nº 1 de 03 de abril de 2001, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) estabeleceu as normas para o funcionamento de cursos da pós-

graduação. 

No decorrer dos anos 2000 outras bases legais direcionadas a EAD foram 

discutidas e regulamentadas no cenário nacional: 

 Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre 

os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na 

modalidade à distância.  

 Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, que institui o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

 Portaria Ministerial nº 4.361, de 29 de Dezembro de 2004, que 

normatiza os procedimentos de credenciamento e recredenciamento 

de instituições de educação superior (IES).  

 Portaria Ministerial nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004, que trata 

da oferta de 20% da carga horária dos cursos superiores na 

modalidade semipresencial. 

Com todas essas regulamentações foram adotados alguns critérios para 

esse nível de ensino, tais como: para a educação básica, de acordo com o Art. 2º do 

Decreto nº 2.498/98, os cursos à distância com certificação ou diploma de conclusão 

do ensino fundamental para jovens e adultos, de ensino médio, da educação 

profissional e de graduação são oferecidos por intermédio de instituições públicas ou 

privadas especificamente credenciadas para esse fim.  

Quanto à oferta de cursos à distância, o Decreto nº 2.561/98 vem delegar 

competências às autoridades integrantes dos sistemas de ensino, na qual trata o Art. 

8º da LDB, em que promove os atos de credenciamento de instituições localizadas 

no âmbito de suas respectivas atribuições. 

Dessa forma, as propostas de cursos nesses níveis, passam a ser 

encaminhados ao órgão do Sistema Municipal ou Estadual, com exceção as 

instituições vinculadas ao sistema Federal de ensino, em que o credenciamento 

deverá ser realizado diretamente pelo Ministério da Educação. 

3.1 Educação de Adultos no Maranhão 

Como defendemos que a EaD pode se enquadrar dentro da educação de 

adultos achamos pertinente fazer uma breve abordagem ao que tem sido a 
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educação de adultos no Estado do Maranhão. Neste Estado a Educação de Adultos 

iniciou também como em todo o país, como uma forma de compensar os adultos 

que nunca tiveram oportunidades de estudar em um curso regular. 

O Brasil é um país muito grande em extensão territorial e isso dificulta o 

governo em implantar programas de alfabetização de adultos, porém em meados do 

século XX, os municípios se encarregaram de alfabetizar os adultos e no Estado do 

Maranhão não foi diferente. Em primeiro lugar houve uma luta da Igreja católica 

junta às CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), baseadas nas ideias de Paulo 

Freire (1968) em ajudar as pessoas do campo a aprenderem ler e escrever e assim 

ter maiores chances de lutar por seus direitos. 

Mesmo na época da ditadura militar os padres maranhenses e leigos não se 

intimidaram e continuaram estudando escondidos, e assim o contingente de 

analfabetos foi diminuindo lentamente, entretanto foram criados Programas do 

Governo Federal também para diminuir e alto índice de analfabetismo do país, 

dentre eles foi implantado o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) para 

substituir o MEB, pois esse segundo foi idealizado por Paulo Freire. 

O MOBRAL foi criado pela Lei nº 5.379 de 15 de dezembro de 1967, tendo 

como meta a alfabetização funcional de jovens e adultos, objetivando conduzir os 

analfabetos a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a 

sua comunidade, permitindo melhores condições de vida. Foi criado e mantido pelo 

regime militar, nos anos de 1980 o MOBRAL foi extinto no Brasil e 

consequentemente no Maranhão. 

Em seu lugar foi criado a Fundação Educar em 1985, e o Estado do 

Maranhão mais uma vez acompanhou os programas do Governo Federal e assim a 

educação de adultos no Maranhão sempre foi ocorrendo através de programas 

federais ou através de movimentos sociais como o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra), que ainda se fundamentam nas ideias de Paulo Freire e 

tem suas escolas nos assentamentos. 

Este novo período na educação de adultos caracterizou-se por intensa 

preocupação na condução metodológica e de inovações importantes nesse campo; 

pelo destaque da reflexão sobre o social no pensamento pedagógico brasileiro e 
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pelos esforços realizados pelos mais diversos grupos, em favor da educação da 

população adulta para a participação na vida política do país. 

Outra etapa da Educação de Jovens e Adultos que ocorreu no Maranhão a 

implantação do TELECURSO de 1º Grau e 2º da Fundação Roberto Marinho que 

iniciou em 1995, nas escolas da rede estadual de ensino as aulas eram ministradas 

por televisão, tendo um único professor ou monitor para auxiliar os alunos em suas 

dúvidas, porém esse programa recebeu muitas críticas e após formar a primeira 

turma foi extinto. (Barros, 2003). 

Existem também Cursos de Ensino Supletivo voltados para alunos adultos 

que desejam um certificado, os alunos frequentam um dia na semana, levam as 

atividades para desenvolverem em casa e ao retornar essas atividades são 

corrigidas pelos professores, mas essas iniciativas geralmente são de escolas 

particulares. 

O Plano Estadual de Educação do Maranhão (2013, p. 23), afirma que: 

Democratizar o ensino implica, acima de tudo, garantir a todos os jovens, 
adultos e idosos que não tiveram acesso à escola, sejam mulheres, 
indígenas, afrodescendentes, de outras etnias ou pessoas com deficiência, 
uma oportunidade de domínio do saber socialmente produzido. Este é um 
direito assegurado a todos e cabe ao Estado provê-lo, através de sua 
política educacional. 

 

A democratização do ensino já se encontra regulamentada pela Lei Nº 

9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que afirma ser um direito 

de todos os brasileiros o acesso à educação. Infelizmente esse direito ainda não se 

encontra totalmente democratizado, todavia temos de reconhecer que houve muitas 

conquistas e muitos adultos que iniciaram seus estudos depois dos 20 anos e hoje 

se encontram formados e competindo com direitos iguais no mercado de trabalho. 

 

3.2 A Criação da Universidade Aberta do Brasil 

O polo de uma Universidade Aberta do Brasil (UAB) em sua organização e 

formalização constitui-se como objeto de estudo ao mostrar particularidades do 

ordenamento de uma temática, em uma dada perspectiva educacional. Sendo 

assim, é interessante que se reveja o contexto histórico e as legislações que 

regulamentam seu funcionamento. 
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Nesse sentido, se considerou importante evidenciar aspectos históricos da 

EaD, a partir dos movimentos da década de 1990, ou seja, no âmbito da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (LDBEN) e no início do 

século XXI, e evidenciar a necessidade de implantar os polos de apoio para o 

desenvolvimento da EaD no país. 

O Art. 80 da LDBEN define em quatro parágrafos o que caracteriza os 

princípios fundamentais e legais da EAD: 

 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. 
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registro de diplomas relativos a cursos de educação a distância. 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas. 
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado. 
 

Percebe-se neste artigo, mais especificamente nestes quatro parágrafos que 

o poder público tenta incentivar programas de EaD e em todos os níveis e a escolha 

das IES credenciadas pela União demonstra que houve uma preocupação com a 

aprendizagem, a regulamentação e expedição de diplomas desses alunos que 

optam em fazer um curso à distância. 

Os Polos de Apoio da Universidade Aberta do Brasil, não tem legitimação 

formal no texto da LDB, mas se percebe que eles são necessários para o bom 

funcionamento da EaD, pois no Art. 80, que diz que o controle e a avaliação de 

programas de educação a distância e a facilitação de condições operacionais para 

apoiar a sua implementação, por si justifica a instalação de polos, como estruturas 

inerentes ao processo de oferta de cursos e programas de formação continuada, de 

graduação e pós-graduação. 

Os polos de apoio à educação a distância nascem paralelamente à 

instalação da Secretaria de Educação a Distância (SEED), criada pelo Decreto nº 

1.917, de 27 de maio de 1996, como órgão integrante do Ministério da Educação. A 

criação dessa Secretaria demonstra a intenção do Governo Federal em elevar os 

índices de acesso de estudantes ao ensino superior, por meio de programas de 

formação inicial e continuada a distância ofertados na modalidade à distância. 
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A Portaria n.º 4.361/2004, que regulamenta os processos para 

credenciamento das instituições de ensino e para autorização dos cursos superiores, 

além de que estas instituições deveriam ter um projeto específico no qual estivesse 

claro o papel social das IES para a educação superior, bem como propor ações 

afirmativas para democratizar o ensino superior e buscar a redução das 

desigualdades sociais e regionais.  

Em 2005, o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, regulamentou os 

artigos 80 e 81 da LDBEN, voltado especificamente para as questões de 

credenciamento e de funcionamento dos cursos de educação a distância e definiu a 

EaD como: 

 
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
(BRASIL, 2006a). 
 

O decreto alerta para as condições e lugar onde essa modalidade de ensino 

será ministrada, pois o mesmo deve ter uma estrutura que possa promover a 

aprendizagem e ofereça condições mínimas, tais como: um laboratório de 

informática com técnicos, uma biblioteca onde os alunos possam realizar suas 

pesquisas, salas de aula disponíveis para os encontros presenciais, internet, 

pessoas qualificadas para atuar presencialmente, como tutores, coordenador de 

polo, secretário, acessibilidade, já que esta é uma modalidade de ensino inclusiva, 

não há sentido em não ofertar condições a essa parcela da população que já é 

excluída pela própria sociedade. ( Knuppel, 2014)  

É neste local que os estudantes se encontram com os professores 

especialistas, os tutores presenciais estão a sua espera para tirar suas dúvidas, para 

ajudar os iniciantes a enviar tarefas, isto é, os polos de apoio presencial do Sistema 

Universidade Aberto do Brasil estão sempre ajudando os estudantes desta 

modalidade, o que torna sua vida estudantil mais fácil, já que eles não podem contar 

com a presença física dos professores. 

Neste contexto, constata-se que a valorização de uma estrutura acadêmico-

administrativa e pedagógica que situe o aluno em um ambiente propício ao 

aprendizado e, o polo passa a se constituir, como um elemento articulador na 

proposta de educação a distância das Instituições de Ensino Superior: 
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[...] estudos comprovam que o polo de apoio presencial cria as condições 
para a permanência do aluno no curso, estabelecendo um vínculo mais 
próximo com a universidade, valorizando a expansão, a interiorização e a 
regionalização da oferta de educação superior pública e gratuita. Assim, o 
polo de apoio presencial, poderá constituir, em curto prazo, um centro de 
integração e desenvolvimento regional e de geração de empregos (MOTA, 
2009, p. 301). 
 

O autor demonstra em suas palavras a importância que os polos de apoio 

presencial têm na modalidade de educação à distância, a região onde tem um polo é 

privilegiada, pois aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar uma 

universidade tem naquele lugar o seu ponto de apoio, a identidade da IES a qual 

está vinculado, além disso, há a questão da formação continuada, esta é necessária 

para todos, especialmente os professores, que por décadas foram esquecidos e com 

esse ponto de apoio e com estrutura adequada podem fazer cursos em sua área de 

atuação e assim melhorar a educação pública daquela região. 

 

3.3 Instalação dos polos da Universidade Aberta do Brasil 

Um polo de apoio presencial pode ser conceituado como uma unidade 

operacional para desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância. É nessa 

unidade operacional que se configura uma importante parceria que ocorre entre a 

Universidade Aberta do Brasil/MEC, as Instituições de Ensino Superior (IES), os 

estados e municípios. 

Para a instalação de um polo de apoio presencial ocorrer em um município 

faz-se necessário que a Secretaria Municipal de Educação envie o projeto 

solicitando da CAPES/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento. de Pessoal de Nível 

Superior) a implantação de um polo em seu município, o poder executivo municipal 

por sua vez se compromete em organizar a infraestrutura necessária e exigida pela 

CAPES, deve assinar um termo de parceria como mantenedora do ambiente, além 

de pagar aos servidores municipais que são necessários para o bom funcionamento 

de um ambiente acadêmico. (Brasil, 2006b) 

A implantação dos polos deve, inclusive, visar à viabilização da expansão, 

interiorização e regionalização da oferta de educação no País pelas IES. Assim, a 

escolha da localização dos polos e sua estruturação devem respeitar as 

peculiaridades de cada região e localidade, bem como as especificidades de cada 
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um dos cursos ofertados. Essa escolha criteriosa da localização deve considerar, 

assim, a vinculação entre os cursos ofertados e as demandas locais, em favor do 

desenvolvimento social, econômico e cultural da região. 

Nesse contexto, os polos de apoio presenciais devem: 

…contar com estruturas essenciais, cuja finalidade é assegurar a qualidade 
dos conteúdos ofertados por meio da disponibilização aos estudantes de 
material para pesquisa e recursos didáticos para aulas práticas e de 
laboratório, em função da área de conhecimento abrangida pelos cursos 
(MEC, 2007b, p.26). 

Os polos de apoio presenciais devem contar com salas de aula, laboratório 

de informática, biblioteca, auditório, banheiros adaptados para pessoas portadoras 

de deficiência, sala de tutores, e pessoas qualificadas para o atendimento a esses 

alunos, que por muitas décadas foram esquecidos e com a instalação dos polos 

pode voltar a sonhar em se graduar, ou seja, ingressar numa faculdade. 

Inicialmente os polos de apoio presenciais da Universidade Aberta do Brasil 

tinham como objetivo principal a formação das centenas de milhares de professores 

espalhados em todo território nacional. Esses professores só tinham estudado o 

Ensino Médio ou Magistério e por falta de professores qualificados ensinavam 

também no Ensino Médio. 

 

3.3.1 Função dos Polos de Apoio Presencial 

Um Polo de Apoio Presencial é entendido como uma unidade operacional 

para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância ou 

semipresenciais. O polo ou o seu representante dá apoio aos alunos, professores e 

tutores dos cursos que funcionam nesta instituição. 

O Decreto 5.800 de 08 de julho de 2006 em seu art. 1º institui o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil UAB, o seguinte: 

Art.1
o 

Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado 
para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior no País. 
Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB: 
I- oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica; 
II- oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
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trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 
IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 
regiões do País; 
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 
educação à distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras 
de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação 
(BRASIL, 2006,c). 
 

Analisando esse artigo, constata-se que a função de um polo de apoio 

presencial do Sistema UAB é fundamental para o desenvolvimento dos cursos 

ofertados, pois é através do polo que as Instituições de Ensino Superior se 

comunicam, e o polo oferece o suporte necessário para o funcionamento e 

desenvolvimento das atividades acadêmicas necessárias em cursos de graduação e 

pós-graduação. 

 Os polos são espaços que retratam ações educacionais e culturais de um 

determinado tempo, portanto, não são neutros, tanto ideologicamente quanto 

culturalmente. A função dos polos é acolher alunos, professores, tutores e 

coordenadores de cursos dos cursos ofertados e oferecer as condições básicas para 

o desenvolvimento de todas as atividades necessárias aos cursos ofertados, 

(Knuppel, 2014). 

Para que isso ocorra os polos devem contar com uma estrutura de data-

show, sala de web conferência, auditórios para a realização de seminários e outras 

atividades acadêmicas, biblioteca, laboratório de informática e pessoal qualificado 

para o atendimento aos alunos e tutores/professores. 

É no polo que as provas/avaliações são aplicadas pelos tutores/professores 

e é função do coordenador do polo enviar essas avaliações pelos Correios às 

Instituições de Ensino Superior, o pessoal que ali trabalha tem o dever de acessar o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) diariamente para ver quais as 

determinações de cada coordenação de curso e repassar aos alunos, via 

mensagem, por e-mail ou por telefone. Em um polo UAB a internet deve estar 

sempre funcionando, pois seu funcionamento é online, as atividades presenciais 

ocorrem geralmente uma vez por mês. 
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Diante de tudo o que se falou sobre os polos do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil constata-se que a função que o mesmo exerce é importante para o 

desenvolvimento dos cursos ofertados pelas IES, é polo que recebe as inscrições, 

efetua matrículas, fornece as informações exigidas pelo MEC, ou seja, a função de 

um polo é de apoio constante ao desenvolvimento dos cursos ofertados pelas 

Universidades credenciadas. 

 

3.4 Os Cursos de Formação de Adultos na Universidade Aberta do Brasil 

O programa dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil tem com 

objetivo ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, 

por meio da educação a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a 

professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem 

graduação, além de formação continuada àqueles já graduados. Os alunos da UAB 

são adultos, sua maioria já passa dos 30 anos e já trabalha como professor ou como 

funcionário público, concluíram o Ensino Médio e não puderam mais continuar seus 

estudos. 

Além de cursos voltados a formação continuada, ou seja, também pretende 

ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da 

rede pública.  Há outro objetivo do programa UAB, que é reduzir as desigualdades 

na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo sistema nacional de educação 

superior a distância. (Brasil, 2006b) 

Os polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

presenciais tem a função de oferecer o suporte logístico aos alunos, os mesmos 

entram em contato com tutores e professores e têm acesso a biblioteca e 

laboratórios de informática, biologia, química e física.  

Uma das propostas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) que merece 

destaque é formar professores e outros profissionais de educação nas áreas da 

diversidade. O Brasil é um país com uma cultura muito variada, a formação étnica de 

seu povo por si já demonstra a variedade da cultura existente no país, por isso vem 

trabalhando com cursos voltados para se valorizar as diferenças existentes em 

nosso país e espera que os professores sejam agentes multiplicadores dessa ideia 



 

 

 47 

 

de respeito às diferenças, com objetivos como: que é a disseminação e o 

desenvolvimento de metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas 

como educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação patrimonial, 

educação para os direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, de 

gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das 

redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil. 

No Sistema da Universidade Aberta do Brasil cada polo poderá apoiar 

cursos à distância de diferentes instituições, e o estudante não precisa residir na 

cidade onde está instalada a sede da instituição consorciada, fato que permitirá 

atender a todo o território nacional, com a interiorização do ensino superior. (Brasil. 

2006). 

Um polo de apoio presencial atende alunos de vários municípios do estado 

ou até de outros estados próximos, a educação a distância facilita o ingresso desses 

alunos, já que suas despesas serão mínimas, pois as aulas presenciais e avaliações 

serão ministradas presencialmente somente uma vez por mês e as demais 

atividades serão realizadas online. 

No Artigo 3º da Resolução nº 26/2006, que regulamenta que a UAB 

viabilizará cursos de licenciatura para a formação inicial e continuada dos 

professores e técnicos das IPES em projetos de pesquisa e desenvolvimento de 

metodologias educacionais por meio de assistência financeira as IPES obedecendo 

as seguintes diretrizes: 

I – oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica; 

II – oferecer cursos superiores para capacitação de gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

[...] 

V – reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 
diferentes regiões do País; 

VI – estabelecer amplo sistema de educação superior à distância; 

VII – fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras 
de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 
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Os cursos ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil inicialmente 

foram voltados para as licenciaturas, com o objetivo de graduar os professores da 

rede pública de ensino que não possuíam qualificação para atuar em sala de aula. 

Esses cursos eram de: Pedagogia, Letras, Matemática, Química, Física, História, 

Geografia, Filosofia. 

Mas se voltaram também para graduação em Administração Pública, voltada 

para funcionários públicos que não possuíam habilitação. Esses cursos estão 

também voltados para a comunidade, isto, é, todos aqueles que desejam ingressar 

numa universidade e que preencham os requisitos necessários e exigidos pelo MEC 

poderão fazer parte da UAB. 

Os cursos ofertados pela UAB também são voltados para a formação 

continuada, tais como: Produção de Material Didático na Diversidade, Educação de 

Jovens e Adultos na Diversidade, Redação Acadêmica, Formação de Tutores, 

Mediadores de Leitura. Além desses cursos para melhorar o desempenho dos 

educadores em sala de aula, a UAB oferta também Pós Graduação em Gestão 

Pública. Gestão Pública Municipal, Gestão Pública em Saúde e Educação do Campo 

e outras especializações voltadas para a diversidade cultural, que deve ser 

respeitada e preservada. 
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 CAPÍTULO  I V - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EDUCADORES DE ADULTOS 

Este capítulo tem como objetivo o estudo da formação profissional de 

educadores de adultos e sua importância para a educação. É na formação 

profissional e continuada que os profissionais melhoram seu desempenho no 

trabalho, portanto, é de suma importância que as formações continuadas ocorram 

para melhorar o perfil dos trabalhadores. 

Ser professor significa contribuir para a formação de cidadãos, portanto, o 

docente faz a diferença na sociedade, os médicos, arquitetos, contadores, juízes, 

promotores de justiça, o (a) Presidente da República, senadores, Deputados (as), 

Prefeitos (as), enfim, qualquer que seja o tipo de profissão ou autoridade do poder 

público, todos passaram vários anos estudando e seus conhecimentos foram 

adquiridos através de professores. 

Entretanto, os educadores não são reconhecidos como pessoas capazes de 

mudar a sociedade, nem socialmente e muito menos profissionalmente. Os salários 

pagos aos professores não chegam a um décimo do que ganha um médico, mas o 

mais grave é a falta de formação continuada voltada a esses profissionais. 

Neste início do século XXI houve mudanças, muitos educadores estão tendo 

a oportunidade de continuar sua formação, mas os mais velhos na profissão ainda 

resistem às inovações, acham que ensinar continua do jeito de sempre, porém, 

sabemos que a sociedade mudou, vivemos num mundo globalizado, as informações 

são dadas em tempo real, portanto, cabem aos professores se adequarem a essa 

nova realidade e estarem atualizados para manter seus alunos também 

conhecedores da realidade mundial. (Moura, 2001). 

A profissionalização do educador de adultos é uma necessidade, os adultos 

são pessoas que tem uma história de vida, seus saberes prévios devem ser 

respeitados, preservados e o educador de adultos deve encontrar estratégias para 

aproveitar esses conhecimentos em benefício de seus alunos. 

Há muitas críticas à ausência de formação específica para os professores de 

adultos, assim como à falta de métodos e conteúdos pensados particularmente para 

a educação de adultos, no entanto, muitos desses professores não estão 

preparados para assumir esse cargo, os dirigentes municipais ou estaduais ao 
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enviar um professor para trabalhar com adultos não oferece uma formação, na 

escola não existe material didático adequado, os alunos ao ver o professor 

desmotivado, inseguro, optam por abandonar a escola e a culpa é sempre do 

professor, segundo os sistemas de educação. 

A formação de educadores para a EJA ganhou dimensão mais ampla, 

depois da promulgação da Lei nº 9.394/96 (LDBEN). É uma discussão que se 

relaciona à própria configuração do campo da Educação de Jovens e Adultos. Nesse 

sentido, a formação dos educadores tem-se inserido na problemática mais ampla da 

instituição da EA como um campo pedagógico específico que, desse modo, requer a 

profissionalização de seus educadores. 

Como consta da V CONFINTEA: 

A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal 
ou informal, onde pessoas consideradas "adultas" pela sociedade 
desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e 
aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as 
para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. A educação 
de adultos inclui a educação formal, a educação não formal e o espectro da 
aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, 
onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. 
(Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, V CONFINTEA, 
UNESCO, 1997, p. 42) 

 

De acordo com o exposto acima, a educação de adultos inclui a educação 

formal e informal, e, para além destas inclui ainda, de acordo com a nossa opinião, a 

educação não formal. Mas para que essa educação ocorra com aprendizagem 

significativa aos estudantes é necessário que os professores que atuam com adultos 

estejam em contínua formação, ou seja, conheçam as especificidades desses 

estudantes, respeitem seus limites, sua cultura e saberes.  

A formação continuada desses educadores torna-se necessária para que se 

efetive o desejo das pessoas que se dirigem a uma escola de aprender algo que os 

ajude no cotidiano, que possa melhorar seu nível de vida, que torne sua profissão 

mais qualificada, isto é, ajude-os tanto profissionalmente como socialmente. (Valente 

e Prado, 2003). 

Sem a devida qualificação, os professores de adultos passam a desenvolver 

sua prática pedagógica ignorando as especificidades e peculiaridades dos sujeitos 

em processo de escolarização. Utilizam metodologias (técnicas, recursos e 
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atividades) sem qualquer significado para os alunos, desconsiderando o contexto e a 

historicidade desses sujeitos. E como sempre foi defendida por vários autores 

estudiosos da Educação de Adultos, a aprendizagem só será significativa se houver 

relação com o dia-a-dia desses alunos, se lhes servir para melhorar suas vidas.  

O que se constata em inúmeras escolas onde funcionam a Educação de 

Adultos são os professores utilizando como mecanismo de aprendizagem a 

reprodução do seu processo de escolarização para determinar a metodologia de 

trabalho nas salas de EA, ou seja, não possuem os fundamentos que lhes permitam 

incluir referenciais teórico-metodológicos próprios à área. Esses referenciais devem 

ter formulações, indicações e proposições que contribuam para melhorar os 

conhecimentos dos alunos respeitando sua história e cultura. 

Pensar na formação do professor de adultos, no atual contexto 

socioeconômico, político e cultural, exige uma avaliação e uma revisão da prática 

educativa e da formação inicial e continuada desses educadores, especialmente se 

a escola considerar as especificidades e particularidades dos alunos, considerando 

o contexto e historicidade desses sujeitos. 

Para Moura, (2008), as ações das universidades com relação à formação do 

educador de jovens e adultos ainda são tímidas se considerarmos, de um lado, a 

relevância que tem ocupado a EA nos debates educacionais e, de outro, o potencial 

dessas instituições como agências de formação. Ressalta que os trabalhos 

acadêmicos que se referem à temática, alertam para o fato de a formação recebida 

pelos professores atuantes nessa modalidade de ensino ser feita normalmente 

através de treinamentos e cursos rápidos, no máximo 120 horas, e os mesmos são 

insuficientes para atender às demandas da educação de jovens e adultos. 

MOURA, (2001, p. 105) afirma: 

Não é possível continuar improvisando educadores e alfabetizadores de 
 ovens e Adultos.  ão é possível continuarmos ‘zarolhos’, olhando 
enviesados como se a Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos 
fossem uma prática extemporânea e passageira. 

 

Dessa forma, em pleno século XXI, permanece o silêncio e o vazio 

institucional na formação de professores para a modalidade. A improvisação de 

professores e a transposição de professores do Ensino Fundamental de crianças e 

adolescentes para atuarem na prática pedagógica com jovens, adultos e idosos 
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continua, tal como se registrava nos primórdios da história da educação, sem 

nenhuma preocupação se ocorre ou não aprendizagem. 

 E temos como consequência o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

pobre para alunos tratados como pobres, tanto cognitiva e culturalmente produzindo, 

como resultado, a reprovação e evasão dos alunos das escolas. Formar educadores 

para atuar com alunos adultos é uma necessidade, deve está entre as políticas 

públicas prioritárias do poder público e dos sistemas educacionais brasileiros.  

Sobre o assunto Vieira (2004) afirma: 

Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer uma política 
ampla para EJA, especialistas apontam a desarticulação entre as ações de 
alfabetização e de EJA, questionando o tempo destinado à alfabetização e à 
questão da formação do educador. A prioridade concedida ao programa 
recoloca a educação de jovens e adultos no debate da agenda das políticas 
públicas, reafirmando, portanto, o direito constitucional ao ensino 
fundamental, independente da idade. Todavia, o direito à educação não se 
reduz à alfabetização. A experiência acumulada pela história da EJA nos 
permite reafirmar que intervenções breves e pontuais não garantem um 
domínio suficientemente da leitura e da escrita.  Além da necessária 
continuidade no ensino básico, é preciso articular as políticas da EJA a 
outras políticas. Afinal, o mito de que a alfabetização por si só promove o 
desenvolvimento social e pessoal há muito foi desfeito. Isolado, o processo 
de alfabetização não gera emprego, renda e saúde (Vieira, 2004, p. 85-86). 

 

De acordo com a citação acima, constata-se que é fundamental a formação 

do educador de adultos, incluindo aquele que trabalha na educação a distância. O 

sistema educacional brasileiro em todos os níveis deve priorizar a formação desse 

profissional que vai atuar com pessoas adultas, que tem suas vivências e ao 

buscarem a escola desejam retorno em suas vidas, esse retorno deve ajudá-los a 

viver melhor, solucionar seus problemas em relação ao trabalho e também 

socialmente, qualquer pessoa que busca a escola depois de adulto deseja melhorar 

sua vida e para que isso ocorra é necessário ter um profissional qualificado para 

atendê-la. 
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  CAPÍTULO V - CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

Este capítulo destina-se à contextualização metodológica da pesquisa de 

campo, onde se relata o passo a passo do desenvolvimento da pesquisa, fala-se 

sobre a instituição pesquisada, seus atores e atuação dos mesmos no processo de 

aprendizagem. 

 

5.1 Definição da problemática e objetivos da pesquisa 

A Educação de Adultos ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), como é 

denominada no Brasil, por abranger uma população a partir de 15 anos, tem sido 

destaque não só no Brasil, como em outros países também. 

Nas últimas décadas o país tem se desenvolvido muito economicamente e a 

necessidade de mão de obra qualificada tem sido um dos grandes entraves, já que o 

índice de analfabetismo no Brasil assume proporções alarmantes, o poder público 

brasileiro está começando a investir mais na educação de adultos, apesar de serem 

experiências ainda tímidas em relação ao contingente populacional necessitando de 

uma educação formal e não formal, para serem inseridos no mercado de trabalho, 

terem seus direitos respeitados e viverem com dignidade algo que só poderão 

conseguir através da educação formal e também não formal. 

As modalidades de Educação de Adultos são várias, dentre elas podemos 

citar as que se enquadram dentro da educação formal, que são os cursos voltados 

para os alunos concluírem o Ensino Fundamental, Ensino Médio, ou ingresso numa 

Universidade. São ofertas escolares de segunda oportunidade para aqueles adultos 

que por qualquer motivo não frequentaram e/ou não concluíram o seu percurso 

escolar. Temos também um conjunto de outras modalidades que se enquadram 

dentro da educação não formal, como, por exemplo, cursos de aprendizes: mestre 

de obras; corte e costura; técnico em agropecuária, confeiteiros (as), etc. Esses 

cursos no Brasil nesta última década têm sido muito procurados por adultos que já 

trabalham e necessitam se aperfeiçoar no trabalho ou pretendem iniciar uma 

profissão. A essa segunda modalidade de ensino de pessoas adultas o poder 

público tem ofertado cursos de acordo com as necessidades da região, (Brasil, 

2006). 
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De todas as modalidades de formação ofertadas aos adultos optámos em 

destacar os cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil, ou SISUAB – 

(Sistema Universidade Aberta do Brasil), criado pelo Ministério da Educação no ano 

de 2005, em parceria com a ANDIFES (Associação Nacional das Instituições 

Federais do Ensino Superior) e Empresas Estatais, no âmbito de um fórum pela 

Educação de Adultos com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior.  

Ou seja, achamos esse assunto importante para ser pesquisado, pois a 

educação brasileira voltada para pessoas adultas ainda precisa dar muitos passos 

para ter a qualidade necessária para que esse público possa ter uma vida digna e 

exercer sua cidadania plena. Foi pensando nesse público que optamos em estudar a 

formação dos profissionais da educação, em especial a Educação a Distância, já 

que a maioria desses cursos é ofertada nessa modalidade de ensino. A 

Universidade Aberta do Brasil inicialmente optou em ofertar cursos de graduações 

ou licenciaturas aos milhares de professores espalhados em todo território brasileiro 

que trabalhavam apenas com o ensino médio. 

Mas observando o desejo da população de ingressar numa universidade 

passou a ofertar cursos voltados também para a comunidade e neste contexto 

passou a ofertar também o Curso de Bacharelado em Administração Pública, bem 

como Especializações em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão 

Pública em Saúde. Esses cursos tinham como objetivo principal formar profissionais 

da área pública para atuarem com competência e dentro dos princípios éticos. 

Atualmente, além das licenciaturas ofertadas aos professores brasileiros, da 

Administração Pública, o Sistema Universidade Aberta do Brasil também está 

ofertando outros cursos, tais como Informática, Música, Ciências Contábeis, etc. 

Entretanto, o campo de pesquisa deste estudo é a formação profissional no 

polo de uma Universidade Aberta do Brasil no Estado do Maranhão. A escolha 

desse tema foi em grande parte ocasionado pelo fato de residir neste estado, me 

interessar por educação à distância, atuar como educadora de adultos na educação 

básica e constatar que os alunos de uma Universidade Aberta do Brasil são adultos 

e, portanto merecem um olhar mais cuidadoso sobre eles. 
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Tendo em vista a problematização e os objetivos já referidos, foram 

definidas as seguintes questões de investigação, na perspectiva dos entrevistados: 

 A criação do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi benéfica para a 

educação de adultos e formação profissional? 

 Os cursos oferecidos pela UAB no polo são realmente importantes para a 

vida dessas pessoas? 

 A formação profissional e a educação de adultos melhora a vida das pessoas 

e da região? 

 

5.2 Delimitação e caracterização do campo de estudo 

A escolha do local da pesquisa recaiu sobre o Estado do Maranhão, 

localizado na Região Nordeste do Brasil, um dos estados mais pobres do país, com 

os piores índices educacionais e o mais baixo IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) do Brasil. 

É importante caracterizar sucintamente a região onde o polo está inserido, já 

que a instalação deste polo da UAB modificou muito o cenário educacional da 

região. A região onde está localizado esse polo pertence à Microrregião do Vale 

Itapecuru, composta por dez municípios, com uma população aproximada de 350 mil 

habitantes, é uma região predominantemente agrícola, mas sua agricultura é 

rudimentar, ou seja, é uma agricultura de subsistência, ou agricultura familiar, os 

serviços oferecidos a essa população são os serviços básicos, tais como: 

restaurantes, postos de gasolina, comércio, tem poucas indústrias e a maioria é de 

produção de alimentos. (IBGE, Censo de 2010 ) 

No setor educacional predomina a educação básica, só existe um município 

que oferta ensino superior em toda a região e a demanda é muito grande para que 

esse único centro atenda toda essa população que deseja ingressar numa 

universidade. Considerando essa demanda o MEC aceitou o projeto de instalação 

desse polo da UAB, para dar oportunidades a essa população de estudar sem ter de 

sair de suas casas e continuarem trabalhando, já que e EaD funciona de forma 

flexível, onde o aluno é que determina seu horário de estudo. (SEMED, Nina 

Rodrigues, 2015). 
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A instalação desse polo ocorreu no ano de 2010, iniciando com os seguintes 

cursos de graduação: Licenciatura em Pedagogia, Filosofia, Matemática e 

Bacharelado em Administração Pública e Pós Graduação  Latus Sensu em Gestão 

Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão pública em Saúde e Educação do 

Campo, além desses cursos de graduação, houve também alguns cursos de 

formação continuada voltados para os professores melhorarem suas práticas 

pedagógicas, tais como Educação de Jovens e Adultos na Diversidade – EJAD, 

Relações de Gênero na Diversidade, Mediadores de Leitura, Produção de Material 

Didático na Diversidade, Redação Acadêmica e Formação de Tutores. 

(Coordenadora do Polo da UAB).  

Pela descrição dos cursos percebe-se que quase todos estão voltados para 

a educação, ou seja, para a formação de professores. Os alunos/formandos desse 

polo estão concluindo esses cursos, alguns concluíram seus estudos, encontram-se 

com seus diplomas nas mãos, aptos a trabalharem como professores formados em 

nível superior, outros estão previstos para se formarem, isto é, concluírem seus 

estudos neste primeiro semestre de 2015. Esses cursos investigados são compostos 

por uma carga horária que varia de acordo com o curso ministrado, os de graduação 

de 3.200 horas, de pós-graduação 420 horas e os de formação ou aperfeiçoamento 

entre 90 a 180 horas. 

O grupo de formandos/alunos entrevistados individualmente foi composto 

por 07 alunos: sendo 3 do sexo masculino e 04 feminino, com idades entre 25 a 47 

anos, alguns já concluíram os cursos e outros ainda estão cursando. 

Quanto aos membros da equipe de professores/tutores foram entrevistados 

os quatro que estão trabalhando atualmente, já que os demais cursos já concluíram 

suas atividades e os alunos já se formaram, estão com seus certificados e a maioria 

desses formandos foi aprovada em concursos públicos e já se encontram 

trabalhando. Também foi entrevistada a coordenadora do polo da UAB. 

É importante explicar o porquê de termos direcionado o nosso estudo para a 

formação de profissionais em um polo da Universidade Aberta do Brasil. Nosso país 

tem uma parcela significativa da sociedade composta por analfabetos funcionais e 

digitais, ou seja, pessoas que só sabem assinar seus nomes, sem saber ler e 

interpretar o que conseguem ler, muitas pessoas conseguem concluir o Ensino 
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Médio e completam esse ciclo da Educação Básica, porém não conseguem 

ingressar numa universidade por falta de condições financeiras ou por morarem em 

locais distantes das Instituições de Ensino Superior e constate-se que com a 

instalação dos polos nos pequenos municípios o tão sonhado desejo de ingresso 

numa universidade poderia se tornar realidade (Goldenberg, 1993). 

 

5.3 Opções metodológicas e técnicas usadas 

Um dos momentos importantes de um trabalho científico tendo em vista a 

pertinência e validade de uma investigação é a escolha dos métodos e técnicas de 

recolha e análise de dados, após termos definido a problemática e objetivos da 

investigação e delimitado/caracterizado o campo de estudo, o que foi feito nos itens 

anteriores. Assim sendo, a escolha entre abordagens qualitativas ou quantitativas se 

deparam diretamente com o objeto de investigação, isto é, o que pretendemos 

estudar e para quê e qual a profundidade desse estudo. 

Conhecendo o objetivo do nosso trabalho optamos por entrevistas 

semiestruturadas, já que nesse âmbito o trabalho do investigador consiste em 

conhecer uma realidade do ponto de vista das pessoas envolvidas no objeto de 

estudo. Isso significa que os participantes neste tipo de estudo são as pessoas que 

vivenciam a experiência: “a análise fenomenológica implica, assim, uma descrição 

fina, densa e fiel da experiência relatada” (FORTIN, 2003: 149). As pessoas 

atingidas por esse tipo de pesquisa são consideradas referência e cria-se uma 

relação de intersubjetividade, investiga-se “(...) “com” e “não” para as pessoas de 

interesse” (F  TI ,  003:   ). 

Essa abordagem parece ser mais eficaz e apropriada, uma vez que 

pretendemos observar, compreender, explorar e descrever atitudes, formas de 

trabalhar e de se relacionar com as demais pessoas.  

Após termos solicitado o consentimento esclarecido de todos os envolvidos 

(a responsável pela entidade, coordenadora, os professores/tutores e os 

formandos/alunos) garantindo o sigilo e confidencialidade dos dados que seriam 

recolhidos, começamos a fazer as entrevistas presenciais semiestruturadas, 

gravadas no local em áudio e individualmente, de forma a garantir sua transcrição e 
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posteriormente dar maior liberdade ao entrevistador. Todas as entrevistas foram 

integralmente transcritas, encontrando-se no anexo 2. 

 egundo  ogdan e  iklen (    :  3 ) a entrevista “é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo”. Nesse contexto, optámos por escolher entrevistas e não questionários por 

desejarmos estudar com profundidade as respostas recolhidas. 

 A técnica mais adequada, em nosso entendimento foi a entrevista semi-

estruturada e presencial, com um guião orientador do desenvolvimento da entrevista 

previamente estabelecido, procurando garantir que todos os participantes do mesmo 

seguimento respondessem às mesmas perguntas, de acordo com a sua categoria 

(coordenadora, professores/tutores e formandos/alunos) e dando liberdade a todos 

de exprimir suas opiniões livremente. 

Para efetuar as entrevistas, foram criados guiões diferentes (anexo 1), um 

para cada categoria de entrevistados, isto é, um para aplicar à coordenadora, outro 

para os formandos/alunos e o último para os professores/tutores. Com esse 

procedimento se pôde avaliar parâmetros diferentes, tendo em vista o papel de cada 

um no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no polo da UAB. 

O guião aplicado aos tutores/professores é constituído de quatro partes: a 

primeira é dedicada a formação acadêmica, experiência, conhecimentos 

pedagógicos do educador de adultos; a segunda parte está voltada para os cursos 

ofertados no polo e como é definida a escolha desses cursos; a terceira parte está 

focada nos conhecimentos prévios dos alunos, participação, metodologia e 

avaliação; e a quarta parte está voltada para questionamentos sobre os benefícios 

que os cursos ofertados no polo da UAB trouxeram para a região. 

Ressaltamos que o guião criado para entrevistar a coordenadora do polo é 

também constituído de quatro partes: no primeiro momento as perguntas são 

voltadas para a sua formação acadêmica, experiências nessa modalidade de ensino, 

especificidades dos formandos/alunos, e qualidades imprescindíveis ao educador de 

adultos; a segunda parte é voltada para os cursos voltados pelo Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, quem os escolhe e que critérios são levados em 
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conta na escolha; na terceira parte, as perguntas voltam-se para as especificidade 

de sua função como coordenadora, sobre os conhecimentos prévios dos estudantes 

do polo, se são levados em consideração, como ocorre o acompanhamento 

pedagógico, a articulação entre os tutores/professores e os coordenadores de curso 

para se efetuar o planejamento e o tipo de metodologia utilizado no ensino na EaD. 

E a última parte é sobre o desenvolvimento pessoal, profissional e social provocado 

na região com a instalação desse polo. 

Por fim temos os guiões dos formandos/alunos, este também foi subdividido 

em quatro partes distintas: a primeira tem o objetivo de perceber quais as 

expectativas em relação ao curso que frequentam ou frequentaram, recolher dados 

como idade, escolaridade e o curso que frequentam ou frequentaram. Na segunda 

parte as perguntas se voltam para os tutores/professores, se o conheciam antes, se 

seus conhecimentos são levados em consideração no curso que frequentam; a 

terceira parte volta-se para a atuação, metodologia, qualidades de um educador de 

EaD e os principais desafios enfrentados por esses alunos no decorrer do curso. E a 

quarta parte volta-se para o desenvolvimento profissional, social e econômico que 

esses cursos provocaram na região. 

A observação direta não ocorreu de forma individualizada, foi previamente 

comparada com as outras fontes de dados. Escolhemos essa técnica pelo fato de 

nos permitir averiguar, in loco, e no momento das práticas desenvolvidas pelos 

(formando/alunos e professores/tutores), podendo posteriormente comparar os 

dados recolhidos durante as entrevistas.  

Essa observação direta decorreu no âmbito das sessões de tutorias, 

aplicação de provas, seminários, na intenção de constatar se a metodologia aplicada 

nesses cursos da UAB realmente demonstrava a flexibilidade, participação ativa e 

crítica dos formandos/alunos e se esses instrumentos fomentavam realmente a 

aprendizagem, o espírito crítico e reflexivo dos formandos/alunos. Após a 

observação direta, constatamos  que os alunos que frequentam os cursos da UAB 

são autônomos, durante a semana estudam em casa, fazem as atividades enviadas 

pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), postam essas atividades em casa 

mesmo ou no polo, que tem um laboratório de informática com 30 computadores 

interligados à internet e funcionários que lhes dão suporte na hora do envio.  
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Quanto aos professores/tutores, estes tem um horário previamente 

combinado com os formandos/alunos e estão no polo três dias na semana para 

atendimento aos que estão com dúvidas sobre determinados conteúdos e os 

orientam no sentido de resolver esses problemas e mensalmente aplicam as 

provas/avaliações das disciplinas/módulos que estão em estudo. Os seminários 

também são previamente agendados pelos professores das disciplinas/módulos e 

geralmente vem alguém da Instituição de Ensino Superior para assistir, orientar e 

avaliar a aprendizagem. 

Por fim, constatamos que os polos da Universidade Aberta do Brasil não 

possuem muitos documentos, os fascículos, ou módulos vêm da IES, ficam na 

biblioteca do polo, onde os alunos os recolhem, assinando um termo de 

compromisso, onde ao concluir o curso esses módulos serão devolvidos, há fichas 

de frequências para as atividades desenvolvidas no polo, e mensalmente é redigido 

um relatório das atividades desenvolvidas em todos os cursos e enviado ao SISUAB 

(Sistema Universidade Aberta do Brasil) e também às IES que estão conveniadas ao 

polo. 

Enfim, tudo o que foi descrito fez parte da pesquisa para entender o 

funcionamento e importância de um polo da Universidade Aberta do Brasil e chega o 

momento da apresentação dos resultados obtidos ao longo desta investigação. 
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 CAPÍTULO VI - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

É chegado o momento da apresentação dos resultados obtidos durante essa 

investigação, após se terem explicitado as técnicas usadas, como se recolheu os 

dados e para análise dos mesmos, relembramos que a apresentação/análise destes 

se fará tendo por base a triangulação de dados, feita através de uma comparação 

constante entre as práticas, os discursos dos entrevistados e as evidências 

documentais recolhidas no decorrer dessa investigação.  

O nosso objetivo maior neste capítulo é tentar responder às perguntas 

levantadas na problematização sobre a Universidade Aberta do Brasil, os cursos 

ofertados e benefícios provocados pela instalação do polo da UAB na região, daí na 

expectativa de chegar a um resultado satisfatório e realista, iremos analisar os 

seguintes questionamentos: 

 A criação do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi benéfica para a 

educação de adultos e formação profissional? 

 Os cursos oferecidos pela UAB no polo são realmente importantes para a 

vida dessas pessoas? 

 A formação profissional e a educação de adultos melhora a vida das pessoas 

e da região? 

Assim sendo, vamos apresentar e discutir os resultados obtidos levando em 

consideração a sequência de entrevistas aplicadas aos agentes participantes desse 

processo. Inicialmente vamos apresentar e discutir o guião apresentado à 

coordenadora do polo. 

 

6.1. Análise e coleta dos dados da coordenadora do polo 

A primeira parte de guião da entrevista feita à coordenadora é sobre sua 

identificação, formação acadêmica e profissional, conforme já referimos antes. 

Constatamos que a mesma já tem experiência na Educação de Adultos, sua 

experiência inicial na UAB foi como tutora e justamente num curso voltado para o 

aperfeiçoamento dos professores para atuarem melhor na Educação de Adultos, 

somente em 2014 assumiu o cargo de coordenadora. Afirmou não ter um curso 
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específico na área de educação de adultos, porém alega ter feito através da 

Secretaria de Estado da Educação alguns cursos voltados para a melhoria das 

práticas pedagógicas para dar aulas a esses alunos adultos.  

Quando se fez a pergunta “gosta do que faz? Por quê?” Constata-se que a 

professora/coordenadora realmente gosta de trabalhar com os adultos, vejamos a 

sua resposta:  

Sim. Trabalhar com Adultos me ajudou a refletir que não há um determinado tempo 

para aprender, o que importa mesmo é vontade que essas pessoas demonstram ao 

ir à escola em busca de conhecimentos e tentar mudar para melhor suas vidas. 

Sinto-me realizada ao ver as pessoas que foram meus alunos fazendo um concurso 

e sendo aprovadas. (Coordenadora do Polo em 18/02/2015) 

De acordo com os estudos teóricos realizados na elaboração desse trabalho 

percebe-se que a coordenadora tem o perfil do educador de adultos na modalidade 

à distância. Trabalhar com educação à distância requer do educador uma vivência e 

gostar do que faz para ter êxito, as evasões da EaD são maiores do que o ensino 

regular, a falta da presença física do professor faz muitos alunos desistirem antes de 

concluírem o curso, por isso mesmo o educador de adultos deve ser dinâmico, 

interagir bem com os alunos é fundamental para o sucesso desses 

alunos/formandos. 

Outra pergunta que merece ser analisada é: “em sua opinião quais as 

qualidades/as competências imprescindíveis para um educador de adultos?” Sua 

resposta confirma a anterior, ou seja, as qualidades de um educador a distância 

dependem muito do sucesso ou insucesso de um curso e consequentemente dos 

alunos, eis a resposta da mesma:  

“ m educador de adultos deve respeitar a vivência de seus alunos, todos eles ao 

virem à escola têm uma história de vida que deve ser respeitada e valorizada. 

Aproveitar seus saberes prévios para ensinar como podem viver melhor, deve apoiar 

e estimular esses alunos a lutarem por seus direitos, pois se buscaram a escola 

depois de adultos é porque não tiveram oportunidades de estudar no ensino regular.” 

(Coordenadora do Polo 18/02/2015) 

Segundo Moura, (2001), nega-se ou desconsidera-se que o processo de 

formação dos professores para a Educação de Jovens e Adultos continua a ser um 
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dos maiores desafios para a educação brasileira e principalmente para os próprios 

educadores. 

No Brasil, como em qualquer lugar no mundo, quem não domina a leitura, 

não tem nenhuma vivência na escola é uma pessoa que não conhece seus direitos, 

portanto, cabe aos educadores de adultos encontrarem formas adequadas de 

incentivar seus alunos a estudarem em busca de uma vida digna. 

As duas últimas questões da parte I do guião se referem às especificidades 

dos alunos e sobre os princípios de um orientador/professor, nelas a coordenadora 

também se manifestou com muita propriedade sobre o assunto, primeiro sobre os 

alunos, que são pessoas que ao voltarem à escola estão em busca de novas 

oportunidades e segundo a mesma, cabe aos educadores da EA incentivar seus 

alunos, pois esses alunos se não forem motivados acabam por desistir e isso faz 

com que muitos percam as oportunidades que surgem a cada momento para 

profissionais qualificados.  

Quanto à última questão da primeira parte, que diz respeito aos princípios de 

educador da EaD,  eis a resposta da mesma:  

“ m orientador/professor de adultos deve ter uma atuação voltada para o  E  EIT  

à diversidade; capacidade de se solidarizar com esses alunos; favorecer a autonomia 

e desenvolvimento. A preservação da cultura dos alunos deve ser um dos princípios 

básicos de um educador de adultos”. (Coordenadora do Polo em 18/02/2015) 

Constata-se que a EA é complexa para aqueles que não estão preparados, 

pois o respeito à diversidade é primordial para o sucesso dos alunos e 

consequentemente da educação ofertada aos adultos. Para Saviane (2000), a 

escola ensina o conhecimento competente e necessário para cada momento da 

vida, associando isso a uma formação ética e mesmo política do sujeito aprendiz. 

Ou seja, a cultura brasileira é muito diversificada, a mistura étnica da formação do 

povo brasileiro e a grande extensão territorial do país teve como consequência uma 

diversidade muito grande de saberes e costumes e se o educador não souber como 

lidar com esses distintos saberes e costumes acaba afastando os alunos da escola. 

Além da cultura, a capacidade de se solidarizar com esses alunos é fundamental, 

favorecer a autonomia também se destaca, pois esses alunos devem ter autonomia 

para fixar seus horários, aprenderem sozinhos e sem a presença física do professor, 
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ter disciplina para manter o ritmo dos estudos, esses princípios fazem do 

professor/mediador uma diferença na EaD. 

Continuando a apresentação e análise dos dados da entrevista aplicada à 

coordenadora do polo campo da pesquisa, vamos dedicar-nos agora à segunda 

parte da mesma, onde as perguntas se referiram aos cursos ministrados, quem os 

escolhia, quais os critérios de escolha e se alunos/formandos participavam da 

tomada de decisões. 

A primeira pergunta desta sessão foi a seguinte: “em relação aos cursos 

ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles estão voltados para quem?” A 

resposta da coordenadora ajudou a entender muito bem o estudo realizado e os 

objetivos da criação da Universidade Aberta do Brasil. Vejamos a resposta: 

“ s cursos ministrados pela  niversidade Aberta do  rasil tem como prioridade a 

formação dos professores. Mas também estão voltados para a comunidade, todas as 

pessoas que tem o Ensino Médio, desejam ingressar numa universidades e se 

submeterem ao seletivo/vestibular e forem aprovados poderão estudar na  A ”. 

(Coordenadora do Polo em 18/02/2015). 

 Essa afirmação de que os cursos ministrados pela UAB estão voltados 

prioritariamente para a formação de professores está de acordo com os estudos 

teóricos desenvolvidos no decorrer deste trabalho. Sabemos que o até o final do 

século XX no Brasil existiam mais de 50% dos professores sem formação adequada 

para atuarem na profissão, ou seja, a maioria dos professores tinha apenas o Ensino 

Médio, com complementação de Magistério, estudo muitas vezes realizado apenas 

no decorrer de dozes meses, esses professores se formavam tanto no ensino médio 

como estavam aptos a ensinar.  

Para acabar com essas distorções a UAB se propôs a formar 

adequadamente os professores brasileiros com graduação em nível superior na área 

em que os professores atuavam, por isso houve predominância em cursos de 

licenciatura, tais como: Pedagogia, Letras, Matemática, História, Geografia, etc. 

Saindo da área da educação houve apenas o curso de Administração Pública. Mas 

isso não significa que a comunidade não tenha espaço, o MEC exigia que 50% das 

vagas estivessem reservadas aos professores e as outras 50% para a comunidade. 

Essa atitude de permitiu que muitas pessoas que não podiam sair de suas casas 
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para estudar nos grandes centros onde se localizam as universidades realizassem 

seus estudos em seu próprio ambiente de trabalho e moradia. 

A pergunta seguinte foi sobre a escolha e definição dos cursos, sabe-se que 

de acordo com os estudos realizados esses cursos são escolhidos de acordo com a 

realidade da região onde o polo está instalado, para isso o MEC tem os dados do 

Censo Anual realizado em todas as escolas brasileiras, dentre uma das questões 

existentes no Censo está a formação dos professores, por isso mesmo essa 

definição é realizada pelo MEC/IES/Prefeituras. Ou seja, a comunidade não opina 

nessas escolhas. Vejamos a resposta da coordenadora: 

 “ s critérios em que esses cursos são escolhidos são de acordo com a realidade de 

cada região/polo. Os critérios são as necessidades da região, isto é, como a 

educação brasileira ainda tem muito a melhorar sua qualidade, esses cursos são 

voltados mais para a formação de professores, já que a maioria dos professores da 

zona rural brasileira só tinham o Ensino Médio e muitos nem o Ensino Fundamental, 

eles foram definidos para formação de professores. Entretanto, estamos a espera de 

outros cursos, já foi solicitado ao MEC cursos como: Administração; Biblioteconomia, 

 iências  ontábeis, etc, e esses cursos estão voltados para a comunidade.” 

(Coordenadora em 18/02/2015). 

Essa resposta está condizente com a realidade da educação brasileira, 

especialmente a educação do campo, os professores que iam para o campo com 

alguma formação específica era “desafeto” dos políticos da região, pois quase  00% 

dos professores eram “apadrinhados” dos cabos eleitorais dos políticos e indicavam 

uma pessoa que soubesse ler e escrever, muitos não tinham nem o Ensino 

Fundamental para ser professor. Felizmente essa realidade mudou, depois da 

promulgação da Lei nº 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que o requisito mínimo era ter o Magistério e somente por um período de 10 anos 

após sua promulgação, para dar tempo ao poder público de resolver essa situação 

vergonhosa da educação brasileira. Infelizmente após quase 20 anos após sua 

promulgação ainda temos professores com o Ensino Médio/Magistério, mas 

atualmente são uma minoria, já que muitos estão se graduando. 



 

 

 66 

 

A pergunta seguinte foi sobre o desenvolvimento desses cursos, “Sabe dizer 

como eles são escolhidos e definidos?” Com base em que critérios? Vamos analisar 

a resposta dada pela coordenadora  

“A  niversidade Aberta do  rasil funciona com cursos a dist ncia ou 

semipresenciais, isto é, somente nos finais de semana. O polo deve possuir uma 

estrutura adequada para que esses cursos funcionem, tais como: laboratório de 

informática, técnicos em informática para orientar os alunos que não possuem 

habilidades com informática. Há tutores presenciais, que junto com os alunos 

definem os dias da semana que poderão ajudá-los, por exemplo, os tutores 

promovem seminários, grupos de estudos, ajudam os alunos em atividades mais 

complexas, aplicam provas, indicam a bibliografia adequada para esses alunos. Ou 

seja, os cursos da  A  se desenvolvem a dist ncia.” (Coordenadora em 18/02/2015) 

Essa resposta combina com a afirmação de Corrêa, (2007, p. 85): “Nos 

últimos tempos, o trabalho de tutoria começa a se fazer cada vez presente nos 

ambientes acadêmicos [...]”. Os tutores são fundamentais na educação a distância, 

como os cursos da UAB são curso a distância esse profissional ajuda os alunos no 

ensino aprendizagem, especialmente os alunos que tem dificuldades em lidar com 

computadores, os seminários ajudam muito, pois os alunos têm de estudar com mais 

profundidade os conteúdos. Isso significa que o desenvolvimento dos cursos a 

distância é diferenciado dos cursos regulares, porém não significa que a 

aprendizagem não seja idêntica.  

A primeira pergunta da parte III da entrevista feita a coordenadora se refere 

às suas funções de coordenadora do polo. Sua resposta demonstrou que as 

atribuições são muitas e exigem um grande esforço, pois o polo funciona todos os 

dias da semana, ou seja, a coordenadora trabalha em tempo integral no 

desempenho de suas funções. Vejamos a sua resposta:  

“ inhas funções enquanto coordenadora deste polo são:  Acompanhar e coordenar 

as atividades docentes, discentes e administrativas do polo; garantir às atividades da 

UAB a prioridade de uso da infraestrutura; participar das atividades de capacitação e 

atualização; elaborar e encaminhar à UAB/DED/CAPES, relatório semestral das 

atividades do polo ou quando solicitado; elaborar e encaminhar à coordenação do 

curso relatório de frequência e desempenho dos tutores e técnicos atuantes no polo; 

acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a distância; acompanhar e 
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gerenciar o recebimento de materiais didáticos aos alunos; zelar pela infraestrutura 

do polo; relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador do curso; 

articular junto com as IPES presentes no polo calendário acadêmico e administrativo 

que regulamente as atividades dos alunos no polo; articular-se com o mantenedor do 

polo com o objetivo de prover as necessidades materiais, de pessoal e de ampliação 

do polo; receber e prestar informações aos avaliadores externos do 

MEC.(Coordenadora, em 18/02/2015). 

Constata-se que as atribuições ou funções da coordenadora são idênticas as 

de qualquer gestor de uma instituição de ensino, mas como se trata de 

universidades e graduações, pós-graduações, sua função é bem mais complexa que 

a de um gestor de educação básica. Nos polos da UAB existem sempre uma ou 

mais IES credenciadas pelo MEC para ofertar os cursos no polo, por isso mesmo a 

complexidade é bem maior do que a de uma gestão de escola de educação básica. 

De acordo com a Lei nº 9.394/96 o art. 80, voltado para a EaD, diz o seguinte: 

 Art. 80.  O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada.  
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regimes especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

Nesse contexto, os níveis de educação à distância de um polo da UAB 

ofertam os cursos em IES públicas e credenciadas pelo MEC, por isso mesmo os 

polos de apoio presenciais têm lidar com mais de uma ou mais universidades, além 

de lidar com as IES conveniadas, tem de receber e prestar todas as informações 

que o MEC exige. Isto é, percebe-se que a coordenação de um polo da UAB tem 

múltiplas funções. 

A questão seguinte foi sobre os conhecimentos prévios dos alunos, se eles 

são levados em consideração. Para Paulo Freire (2001:88). “Ninguém nasce feito. 

Vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que tomamos parte”.  Segundo 

o educador brasileiro os educadores devem se preocupar sim com os saberes 

prévios de seus educandos, pois eles terão mais significados ao serem trabalhados 

na escola, porém os cursos a distância são voltados para milhares de pessoas, ou 

seja, as videoaulas  são com uma linguagem informal, no entanto cabe aos tutores 

tentar trazer para os momentos presenciais esses saberes para ajudar os alunos 

nas atividades realizadas, mas de acordo com a resposta dada pela coordenadora: 
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 “ orém todos esses alunos tem algo em comum, não puderam estudar na idade 

certa, são pessoas com experiência de vida e os tutores tem a recomendação de 

levarem em conta essas diferentes realidades dos alunos. Mas se os estudantes 

forem pessoas dinâmicas em suas profissões e estudarem um curso voltado para a 

sua área de atuação, esses conhecimentos ajudam o aluno sim no processo 

formativo.” (Coordenadora, em 18/02/2015) 

 Muito pertinente a colocação da coordenadora, se esses alunos/formandos 

exercem ativamente e com prazer suas funções esses saberes irão ajudar e muito 

no seu processo formativo.  

Na questão sobre “Durante o desenvolvimento dos cursos como é realizado 

o acompanhamento da equipe pedagógica”?  Obtivemos a seguinte resposta: 

 Esse acompanhamento pedagógico é realizado pelos coordenadores dos cursos, 

eles avaliam as notas das provas/avaliações, o nível das tarefas desenvolvidas pelos 

alunos, o acesso ao AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), as participações nos 

fóruns. Quando os alunos de um curso não estão se desenvolvendo de acordo com 

as expectativas dos coordenadores de cursos, eles procuram intervir para saber o 

que pode ser feito para melhorar o desempenho dos alunos. (Coordenadora, 

18/02/2015). 

O AVA é muito utilizado na EaD, o acompanhamento pode ser feito de 

qualquer lugar, e por todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem, podem 

ver os acessos, as tarefas enviadas, o nível dos alunos, as notas, o acesso dos 

tutores semanalmente e mensalmente, é feito o acompanhamento não somente 

pelos tutores, mas também pela coordenação de cursos, das IES, coordenação do 

polo, sabemos que a metodologia utilizada na EaD é diferente da educação 

presencial, portanto, esse acompanhamento é realizado mais pelas tecnologias do 

que presencialmente. 

Nas questões que se referem ao tipo de articulação e regularidade, 

constatamos que essa articulação é realizada duas ou três por ano, na universidade 

onde o curso é ministrado, há reuniões com os tutores, coordenadores e professores 

especialistas que se articulam para planejar as atividades do período e discutirem 

sobre as dificuldades e ações que devem ocorrer. Além desses encontros 

presenciais, há interação online, através de videoconferências, fóruns, e-mails, etc. 
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Em relação à questão sobre o nível de participação de alunos, tutores na 

tomada de decisão como: escolha de horários, ou outras participações, a 

coordenadora do polo respondeu anteriormente que essa tomada de decisão é feita 

pelas universidades conveniadas, quanto aos horários geralmente há um acordo 

entre os tutores e estudantes sobre o horário mais conveniente para ambos, 

estudantes e tutor, esse último geralmente é também professor, que trabalha num 

horário e realiza sua tutoria no outro. Outro aspecto que também constatamos, foi 

que os tutores são bolsistas, e um dos requisitos para ser tutor é ser professor da 

rede pública de ensino.  

A respeito da metodologia utilizada nos cursos da UAB, a coordenadora 

também se manifestou dizendo que a metodologia é concretizada através do uso 

das tecnologias da informação e comunicação, porém não descartou que a leitura de 

livros, apresentação de seminários, estudos de grupos também faziam parte da 

metodologia utilizada nos cursos da EaD.  

Para Belloni, (2009, p. 31): 

 O desenvolvimento das pesquisas sobre metodologias de ensino mais ativas 
para a educação de adultos, centradas no estudante e tendo como principio 
sua maior autonomia, passa a ser condição sine qua non para o sucesso de 
qualquer experiência de EaD que pretenda superar os modelos instrucionais 
e behaviouristas  

 

A autora afirma que o uso  das tecnologias são importantes, mas não se 

pode descartar os métodos utilizados em cursos regulares, já que ler significa muito 

neste país, sabemos que nossa população não cultiva o hábito da leitura, os 

seminários obrigam os alunos a se aprofundarem mais na leitura sobre seus temas, 

os estudos em grupos ajudam a reforçar os laços de amizade, cooperação e 

solidariedade, algo extremamente essencial num curso, especialmente os cursos a 

distância. 

Finalmente agora podemos analisar os dados da quarta e última parte da 

entrevista da coordenadora, as questões dessa última etapa se referem ao 

desenvolvimento provocado pela instalação do polo na região, o desenvolvimento 

pessoal, intelectual, social e financeiro dos estudantes.  
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A primeira questão foi: Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus 

cursos contribuem para o desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se 

sim, de que forma dá esse contributo? Se não, por quê? Todos nós sabemos que a 

educação provoca desenvolvimento, e a coordenadora respondeu o seguinte:  

Sim. Esse contributo ocorreu de forma muito significativa, os professores estão em 

contínua formação e consequentemente melhoraram seu desempenho em sala de 

aula, antes da instalação do polo havia muitas pessoas sem oportunidades de 

estudar por falta de condições financeiras, atualmente a universidade está mais 

acessível e todos aqueles que desejarem estudar terão chances. A rede de hotelaria 

melhorou, antes só havia uma pequena pousada na sede do município, atualmente 

são cinco, elas hospedam os professores, alunos e familiares dos professores nos 

finais de semana. A venda de alimentação aumentou nos finais de semana, ou seja, 

além de elevar os conhecimentos das pessoas, a instalação do polo gerou emprego 

e renda para o município. (Coordenadora, em 18/02/2015) 

As afirmações são significativas, se os professores melhoraram sua atuação 

docente, o desenvolvimento da educação se manifestou, as pessoas que desejavam 

ingressar numa universidade puderam fazer isso através da instalação do polo. 

Quanto aos desenvolvimentos intelectual, social e econômica suas 

afirmações também foram contundentes, aumentaram os estabelecimentos 

comerciais, gerou mais empregos e consequentemente a vida dessas pessoas 

melhorou muito. Nos pequenos municípios maranhenses o desemprego é muito 

grande, ser funcionário público é o sonho da maioria da população, pois trás 

estabilidade, e se com a instalação do polo o setor de hotelaria e venda de alimentos 

aumentou criou empregos e geração de renda. 

Em relação a pergunta que se refere ao desenvolvimento dos 

alunos/formandos, a resposta da coordenadora também foi significativa: 

Sim, contribuem e muito, antes esses alunos tinham uma postura de insegurança, 

atualmente estão mais confiantes, quase 90% dos alunos que estudaram ou 

estudaram no polo e fizeram um concurso público conseguiram ser aprovados e hoje 

tem um emprego estável. Há os que estão montando seu próprio negócio, enfim, os 

cursos da UAB estão contribuindo e muito para o desenvolvimento pessoal de seus 

formandos. (Coordenadora em 18/02/2015). 
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 O fato de demonstrarem mais segurança na profissão, de participar de 

concursos públicos em outros municípios e serem aprovados está comprovando que 

esse desenvolvimento existe sim e da melhor forma possível. Sabemos desde o 

estudo teórico deste trabalho que os cursos da UAB estão voltados prioritariamente 

para a formação de professores e se os mesmos estão aptos a ministrarem aulas 

com mais eficiência é sinal de que os alunos destes professores irão colher os frutos 

através de uma educação de qualidade e a educação juntamente com políticas 

públicas voltadas para a população melhora a vida de toda uma população trazendo 

desenvolvimento a essa região. 

Quanto ao desenvolvimento profissional e condição social dos formandos, 

sem dúvida nenhuma que na perspectiva da coordenadora a universidade provoca 

esse desenvolvimento, vejamos a resposta da coordenadora: 

Sim. A melhoria da condição social e econômica é bem visível. No município e na 

região os professores de nível médio ganham um salário mínimo, enquanto que os 

graduados e pós-graduados ganham o dobro desse salário. Antes professores que 

possuíam veículos automotivos eram raros, atualmente quase todos os professores 

na região melhoraram suas residências, tem pelo menos uma moto, se expressam 

com mais segurança, estão desempenhando melhor suas funções. A partir do 

momento que se adquire mais conhecimentos se adquire mais confiança em si 

mesmo, se discute com os colegas em igualdade de condições, os seja, a educação 

é a melhor forma de se melhorar socialmente e economicamente, com dignidade e 

compartilhando os mesmos direitos que todos os cidadãos possuem. (Coordenara 

em 18/02/2015).   

Constata-se pela afirmação da entrevistada que a mesma conhece bem a 

realidade social e cultural da região, primeiro ela descreve que antes poucos 

professores possuíam veículos automotivos ou viviam numa casa sem condições de 

dar conforto e segurança, a sua afirmação de que a maioria dos professores já 

possuem veículos e moram em casas decentes já demonstra que houve sim esse 

desenvolvimento. Ainda afirma que a partir do momento que adquirem mais 

conhecimentos se passa a ter mais confiança, ser mais seguros e pode atuar com 

mais eficiência. 

 A entrevista feita à coordenadora nos ajudou muito no sentido de entender 

melhor o funcionamento de um polo, suas funções ou atribuições, o que melhorou 
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na vida das pessoas da região e se houve desenvolvimento social, intelectual na 

região, o que segundo suas respostas firmes foram esclarecedoras para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

6.2. Análise e coleta dos dados dos alunos/formandos  

6.2.1. Curso de Pedagogia 

Passamos a seguir para a discussão e análise dos dados referentes às 

entrevistas realizadas com os alunos/formandos, que serão distribuídas por curso. 

Analisaremos primeiro as entrevistas dos alunos/formandos do curso de Pedagogia, 

(Anexo 2), no decorrer dessa discussão e análise, usaremos Aluno de Pedagogia 1, 

2 e 3 usando a abreviatura (AP1, AP2, AP3) já que foram três estudantes e do sexo 

feminino  que responderam à nossa entrevista. 

O guião de entrevista dos alunos também foi dividido em quatro partes: a 

primeira trata da identificação, formação acadêmica ao ingressar no curso da UAB, 

os motivos e expectativas que os levaram a estudar em curso de EaD. A segunda 

parte é sobre contato, conhecimento dos tutores/professores, se os conhecimentos 

prévios ajudaram no processo formativo e nível de participação dos alunos nas 

tomadas de decisões. A terceira parte foi sobre a metodologia utilizada no curso, 

atuação do tutor, participação dos alunos/formandos na tomada de decisões, 

vivências e saberes prévios se ajudou no processo formativo dessas estudantes. As 

competências ou qualidades de um educador de adultos, e os principais desafios 

encarados no decorrer do curso. A última sessão de perguntas se refere ao 

desenvolvimento local, pessoal e econômico provocado pela instalação do polo da 

UAB. 

A primeira questão que se refere a idade e nível de escolaridade das 

estudantes/formandas. A faixa etária das entrevistadas está dentro da prevista para 

alunos adultos na EaD, que varia entre 20 anos ou mais. Quanto ao nível de 

escolaridade, a AP1 afirmou já possuir Licenciatura em Magistério das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental e as outras duas entrevistadas disseram que só tinham o 

Ensino Médio ao ingressarem na UAB.  
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Quanto à pergunta sobre o que as levou a ingressar nos curso da UAB, as 

entrevistadas responderam o seguinte: 

 “A oportunidade de me graduar em  edagogia, pois somente assim poderia ensinar 

nas séries/anos finais do Ensino Fundamental”. (Aluna de  edagogia   em 

16/02/2015) 

A AP2 respondeu que: 

 “Em primeiro lugar as exigências da Lei e Diretrizes Nacionais que exigem formação 

de nível superior para atuar na Educação Básica. Em segundo lugar foi a busca por 

novos caminhos para melhorar minha prática pedagógica” (Aluna de  edagogia  , 

em 17/02/2015) 

A resposta da AP3 foi idêntica às duas primeiras, só que com outras 

palavras. Percebe-se que essas professoras desejam fazer de sua profissão algo a 

ser diferenciado, pois estão agindo com seriedade e intenção de adquirir mais 

conhecimentos. Entretanto a Aluna de Pedagogia 2 foi enfática ao responder que 

buscou essa graduação devido as exigência legais para o exercício da profissão. Ou 

seja, essa aluna buscou novos conhecimentos levada também pela busca de se 

destacar como profissional que atende os requisitos legais. 

Quanto às expectativas que as formandas possuem em relação ao curso, 

vejamos suas respostas:: 

“Adquirir mais conhecimentos e me qualificar para o mercado de trabalho”. (Aluna de 

Pedagogia 1 em 16/02/2015) 

 A AP2 respondeu o seguinte:  

“As e pectativas foram as melhores: encontrar o que estava precisando para me 

tornar uma boa professora, embasamento teórico e prática, mudança de nível 

profissional e consequentemente um salário melhor, conhecer novas práticas”. 

(Aluna de Pedagogia 2 em 17/02/2015) 

 E a AP3 afirmou que:  

“ em dúvida alguma muito confiante, que agora se abririam várias portas no campo 

profissional pelo fato de estar preparada profissionalmente com conhecimentos 

teóricos a priori aprendidos na graduação”. (Aluna de  edagogia 3 em   /0 / 0 5) 
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Analisando suas respostas percebe-se que as mesmas estão conscientes 

das exigências da LDB Lei nº 9.394/96, que partir de 2015 só poderá permanecer na 

docência quem tiver graduação em nível superior, ainda há professores sem 

graduação, porém é um número bem menor do que há uma década. Além das 

exigências legais, constata-se que as mesmas pretendem atuar melhor como 

educadoras. 

Na segunda parte do guião, as perguntas se voltaram para a atuação dos 

tutores/professores, sobre um contato prévio entre alunos e tutores, o nível de 

participação dos estudantes na tomada de decisões. A primeira questão se refere a 

atuação dos tutores/professores, vejamos a pergunta: “Em que momento conheceu 

os seus formadores/tutores? Nesta resposta não houve consenso entre as 

entrevistadas, vamos comparar as respostas: 

A AP1 fez a seguinte afirmação:  

“Somente quando iniciou o curso”. (Aluna de  edagogia   em  6/0 / 0 5). 

 A AP2 respondeu diferente:  

Meus tutores foram pessoas conhecidas desde a Educação Básica, quanto aos 

professores das disciplinas esses eu não conheci, apenas eventualmente vinha 

alguém da UEMA – Universidade Estadual do Maranhão para aplicar uma prova, 

assistir um seminário ou orientar um trabalho dos alunos.. (Aluna de Pedagogia 2 em 

17/02/2015) 

A resposta da AP3 foi idêntica à segunda entrevistada. Procuramos nos 

informar sobre a razão desse desencontro nessas respostas e fomos informadas de 

que ao iniciar as turmas de Licenciatura em Pedagogia eram dois tutores, pois o 

número de alunos era muito grande, um era conhecido de todos, foi professor desde 

a educação básica da maioria desses alunos, enquanto que o outro tutor era de um 

município vizinho e desconhecido da maioria dos alunos, isto é, a primeira 

entrevistada ficou sob a tutoria do professor que veio de outro município, portanto, 

um desconhecido para a mesma. 

A pergunta seguinte foi sobre contato prévio entre instituição e alunos, 

vejamos a pergunta: “Houve algum contato, algum conhecimento prévio com a UAB 

e/ou com seus formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB 
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e/ou seus formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua 

cultura, etc.) antes do início das aulas?”  

Na educação de adultos é importante saber sobre a cultura, ter 

conhecimento da realidade desses alunos, porém como citado anteriormente, na 

modalidade de educação à distância, os cursos são voltados para um grande 

número de alunos, não há como levar em consideração a cultura de todos os alunos 

e muito menos ter um conhecimento prévio da realidade desses alunos. Mas isso 

não significa que os tutores presenciais tentem conhecer essa realidade e levar em 

conta a grande diversidade existente entre esses alunos. 

Mais uma vez as respostas das três entrevistadas não coincidem a AP1 diz 

que não houve nenhum contato com ela, porém as outras duas respondem o 

contrário, vejamos a resposta da AP2:  

 “ im.  ossa coordenadora é uma pessoa conhecida como professora e houve uma 

ampla divulgação, portanto, antes do início das aulas o tutor já conhecia um pouco 

da nossa história de vida.” (Aluna de Pedagogia 2 em 17/02/2015) 

 Analisando essas respostas desencontradas, constatamos que apesar da 

divulgação ampla, a mesma não atingiu todos os alunos/formandos. 

 A continuação da entrevista foi com a seguinte pergunta: “Se houve esse 

contato prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve esse conhecimento 

prévio acerca de si, ele é de alguma forma tido em conta no processo formativo, nas 

aulas? De que forma?” Nessa questão  também houve discordância entre as 

entrevistadas, a AP1 afirmou categoricamente que não houve esse contato prévio. 

 A AP2 respondeu o seguinte: 

 “ omo respondi na pergunta anterior, já havia conhecimento entre muitos alunos e 

tutores, mas como nosso curso é à distância e programado para todos os municípios 

do Estado, nossos conhecimentos prévios não são considerados, entretanto nossas 

atividades ou tarefas avaliativas tem conteúdos onde nossas práticas e saberes são 

levados em conta”. (Aluna de Pedagogia 2 em 17/02/2015). 

A AP3 não respondeu a essa questão, considerou que sua primeira resposta 

havia servido para as duas perguntas sobre conhecimento prévio. A resposta da 
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segunda entrevistada demonstrou muita lógica quando afirmou que apesar dos 

conhecimentos prévios não serem levados em consideração nos cursos de EaD, as 

práticas educativas das educadoras ajudaram muito na elaboração das atividades 

avaliativas do curso, isto significa que o bom profissional mesmo que seus 

conhecimentos não sejam inclusos no programa de um curso, ao fazer suas 

atividades os seus conhecimentos ajudam muito na resolução de atividades que 

dizem respeito a sua prática pedagógica. 

A próxima questão ainda se refere ao contato entre professores/tutores e 

alunos/formandos, a pergunta foi a seguinte: “Se não houve esse contato prévio, 

pensa que esse conhecimento prévio acerca dos formandos/alunos, por parte da 

UAB e tutores/formadores, deveria existir? Por quê?” Essa pergunta foi respondida 

pelas duas primeiras entrevistadas, e suas respostas foram idênticas, enquanto a 

terceira também não respondeu essa questão. Diante das respostas das duas 

primeiras entrevistadas, sobre a importância de um conhecimento prévio entre 

formadores e formandos, analisando as duas respostas pode-se concluir que as 

duas respostas demonstram que na Educação de Adultos é fundamental que haja 

um conhecimento entre ambos, para que o formador/tutor conheça a realidade 

dessas pessoas e possa considerar esses saberes nas atividades realizadas no 

decorrer do curso. 

Continuando a entrevista, a pergunta seguinte foi: “Em sua opinião, qual o 

nível e grau de participação dos alunos nos cursos da UAB (tomada de decisões 

realizadas – escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, no processo formativo em 

sala de aula, etc.)?” As respostas das três entrevistadas desta vez coincidiram, 

todas consideram que deve haver participação de todos na tomada de decisões, 

porém em cursos a distância essa participação do aluno é mínima. Vejamos a 

resposta da AP1 

Em cursos a distância a participação dos alunos na tomada de decisões é mínima, 

os professores ministram sua aulas através de vídeo aulas e essas aulas são voltada 

para todos os alunos de um curso. Quanto á escolha de horários, os dias de vinda ao 

polo o tutor sempre combina conosco essas datas, que geralmente é a mais 

conveniente para todos. (Aluna de Pedagogia 1, em 16/02/2015). 
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Uma resposta bem coerente essa da entrevistada, se não houver 

participação de todos os envolvidos no processo educativo a EA dificilmente tem 

sucesso, entretanto, no caso da EaD é diferente, não há como haver participação de 

todos os alunos, os cursos são voltados para milhares de alunos, com um só 

professor, que não pode gravar uma videoaula para cada polo, porém os tutores 

presenciais podem e devem se adequar a realidade de seus formandos. 

Iniciaremos agora a terceira parte da entrevista, nesta, as perguntas estão 

voltadas para a metodologia dos cursos da UAB, a atuação dos tutores, as 

qualidades de um educador de adultos na modalidade a distância e os desafios 

enfrentados pelas estudantes. A primeira questão foi: “Você gosta da metodologia 

utilizada no curso que ingressou?” Duas entrevistadas responderam que gostam da 

metodologia, porém a AP2 respondeu:  

“ a verdade, eu sempre gostei mesmo da presença do professor, a metodologia 

utilizada na educação a distância é flexível, mas nunca fui muito boa em tecnologia e 

tive muitas dificuldades no envio de atividades, outra coisa que não gosto é de ter de 

estudar sozinha, temos o tutor (a) para nos ajudar, mas não é a mesma coisa de 

uma aula com o professor presente para esclarecer nossas dúvidas. Só estudo a 

dist ncia por falta de alternativas”. (Aluna de Pedagogia em 17/02/2015). 

O que a estudante respondeu é uma realidade da maioria dos alunos da 

EaD, muitos educadores ainda tem dificuldades em lidar com as tecnologias da 

informação e comunicação, essa dificuldade provoca muitas evasões em cursos de 

EaD, outro ponto que a entrevistada frisou foi a falta da presença física do professor, 

e falou uma grande verdade, muitos alunos só estudam a distância por falta de 

opções. 

A pergunta seguinte foi sobre a atuação do tutor/formador, as respostas das 

entrevistadas mais uma vez estão em contradição, a AP1 disse que não gosta da 

atuação de seu tutor, porém as demais disseram que esse professor ajuda, incentiva 

os alunos a tirarem suas dúvidas. Na EaD a presença e atuação dos tutores 

presenciais é fundamental, esse profissional é quem tem o contato físico com os 

estudantes e se comunica sempre com a IES  que está vinculado, isto é, ele é o elo 

de comunicação entre universidade e alunos. Porém, há muitos alunos que desistem 

dos cursos nessa modalidade por não conseguirem estudar sozinhos, sem a 
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cobrança dos professores, por isso mesmo a evasão dos cursos a distância são 

muitas. 

Continuando a entrevista, na pergunta que se refere à participação no 

planejamento das ações pedagógicas, somente uma aluna afirmou ter participação 

nos planejamentos, porém, desde o início das entrevistas foi esclarecido que em 

cursos de EaD a participação dos estudantes é mínima, as vezes ocorre para 

decidirem horários de tutoria ou atividades presenciais, no restante das atividades 

pedagógicas elas são definidas pelos coordenadores de cursos e professores 

conteúdistas ou especialistas. 

Dando continuidade a entrevista, a pergunta seguinte foi sobre: “Você 

acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o decorrer 

deste curso?” Todas as entrevistadas responderam que sim, acreditavam que sua 

vivência ajudou nas atividades desenvolvidas no decorrer do curso. Analisando suas 

respostas constatamos que na EA os saberes adquiridos fora da escola são muito 

importantes no desenvolvimento das atividades escolares e como se trata de 

professores atuantes em um curso de Pedagogia, lógico que a vivência dessas 

estudantes ajudaria nas atividades do curso. 

A próxima questão foi sobre os saberes dos alunos, vejamos a pergunta: 

“Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se sim 

de que forma?”  As respostas das alunas foram parecidas e constataram que pelo 

simples fato do curso ser voltado para todos os municípios maranhense onde 

existem polos da UAB, os saberes dos alunos não são levados em consideração, 

porém reconhecem que os conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos devem 

ser levados em consideração no processo formativo. 

 Dando sequência ao trabalho agora se analisa a seguinte questão: “Em sua 

opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos deve 

possuir?” As três entrevistadas responderam que um educador de adultos deve ser 

dinâmico, respeitar as diferenças, aproveitar os saberes prévios desses alunos, ou 

seja, estão de acordo com a linha de atuação que a LDBN Lei nº 9.394/96, que 

defende uma educação de adultos voltada para o respeito à diversidade e que os 

educadores respeitassem os saberes desses alunos para transformá-los em saberes 

sistematizados. 
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A pergunta seguinte foi sobre os desafios enfrentados pelas estudantes ao 

ingressar no curso de Pedagogia. As respostas das entrevistadas focaram várias 

dificuldades. Vamos apresentar a resposta da AP3, que está de acordo com as 

demais:  

“A insegurança causada pelo medo de errar e ser criticado pelos colegas, a 

indisponibilidade de horários para frequentar o curso pelo fato de trabalhar dois 

turnos.” (Aluna de Pedagogia em 18/02/2015). 

Nessa questão, o tempo foi o vilão, pois todas trabalham o dia inteiro, ter de 

conciliar as tarefas domésticas, de trabalho e estudantis não foi fácil e muitos de 

seus colegas desistiram por esse motivo. Outro ponto foi o medo de lidar com as 

tecnologias, o que não é de espantar, a tecnologia mais utilizada nas camadas 

populares é o celular ou telemóvel, mas computadores para muitos brasileiros é um 

luxo, inclusive para alguns colegas professores. 

Iniciemos agora a última parte da entrevista realizada com as estudantes do 

curso de Pedagogia. Essa sessão está voltada para o desenvolvimento provocado 

pela instalação do polo da UAB, se melhorou a vida social, intelectual e econômica 

dos envolvidos no processo. É uma questão voltada para todos os entrevistados 

nessa pesquisa. 

A primeira questão feita às entrevistadas foi: “Em sua opinião a Universidade 

Aberta e os seus cursos contribuem para o desenvolvimento desta região e de suas 

comunidades? Se sim, de que forma dá esse contributo? Se não, por quê?” Todas 

as entrevistadas foram unânimes em responder que a Universidade Aberta do Brasil 

e seus cursos contribuíram muito para o desenvolvimento da região de das 

comunidades vizinhas, vejamos a resposta da entrevistada AP3: 

“Sem dúvida contribuiu sim, pois muita gente inclusive eu tiveram a oportunidade de 

ingressar no curso de graduação e também cursos de aperfeiçoamentos, e se não 

fosse a Universidade Aberta muitas dessas pessoas ainda não teriam formação 

superior devido a dificuldade de cursar uma graduação presencial pela falta de 

tempo.” (Aluna de  edagogia em 18/02/2015) 

As demais respostas foram parecidas. Também coincidiram com a resposta 

da coordenadora do polo. Como citado antes, os professores brasileiros, não 
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possuíam o nível superior, muitos ensinavam precariamente, com a criação dos 

polos da UAB nos mais variados municípios brasileiros, possibilitou aos professores 

a chance de se graduarem e ainda ter cursos de formação continuada para 

melhorarem suas práticas pedagógicas. O desenvolvimento que as entrevistadas se 

referem é justamente no setor educacional. 

A próxima questão foi: “Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que 

frequenta contribuem para o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? 

Se não por quê?” Suas respostas também foram idênticas, todas concordaram que 

houve desenvolvimento pessoal e esse ocorreu através dos conhecimentos teóricos 

que lhes proporcionaram aprimorar suas práticas pedagógicas e consequentemente 

melhorarem seu desempenho profissional. 

Dando continuidade a entrevista agora se volta para o desenvolvimento 

profissional, e a pergunta foi a seguinte: “Em sua opinião a Universidade Aberta e o 

curso que frequenta contribuem para o seu desenvolvimento profissional? Se sim de 

que forma? Se não por quê?”  Todas as entrevistadas afirmaram que houve um 

contributo para o seu desenvolvimento profissional provocada pelo seu ingresso no 

curso superior da UAB foi o melhor possível, de acordo com suas condições de não 

poderem ir a outra universidade em grandes cidades e conseguirem estudar sem ter 

de saírem de suas casas, continuarem com suas famílias e trabalhando 

normalmente, esse curso foi capaz de promovê-las, seus salários aumentaram, 

conseguiram ser aprovadas em concursos públicos, tudo isso para essas pessoas é 

desenvolvimento profissional. 

A questão seguinte foi sobre a melhoria de sua condição social e econômica: 

“Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não 

por quê?” Todas foram unânimes em suas colocações, afirmando que houve 

melhoria significativa em sua condição social e econômica, vejamos a afirmação da 

AP2: 

 “ im. Hoje sou bem mais valorizada, fiz um concurso recentemente e fui aprovada, 

já estou trabalhando em dois municípios e com essa valorização profissional meu 

salário aumentou e tenho uma vida bem melhor atualmente, embora a profissão de 
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professor necessite ser reconhecida pela sociedade como uma categoria 

indispensável ao desenvolvimento humano.” (aluna de Pedagogia em 17/02/2015). 

Essa última afirmação sobre a desvalorização dos professores é 

preocupante, entretanto houve um tempo que os professores brasileiros não 

ganhavam nem o salário mínimo em nosso país, entretanto atualmente o MEC 

determina um piso salarial nacional e o FUNDEB (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica) ajuda os municípios brasileiros a pagar os 

salários dos professores. Olhando por esse aspecto houve um grande 

desenvolvimento na vida dos professores brasileiros, só que para merecer esse 

salário tem de trabalhar 40 horas semanais e possuir graduação.  

 

6.2.2. Curso de Filosofia 

As entrevistas ocorridas com os formandos de Licenciatura em Filosofia 

ocorreram com dois estudantes, um do sexo masculino e outra do sexo feminino. 

Faremos como nas entrevistas anteriores, desta vez usaremos as siglas AF1, (Aluno 

de Filosofia 1) e AF2 ( Aluna de Filosofia 2). 

Como ocorreu nas demais entrevistas, as mesmas foram divididas em 

quatro sessões, a primeira voltada para a identificação, formação acadêmica, os 

motivos que provocaram seu ingresso no curso da UAB, expectativas ao iniciar e 

concluir o curso. Iniciemos pelas idades dos formandos, um aluno de 28 anos e a 

aluna de 47 anos, essa diversidade existente na EA especialmente na modalidade 

EaD, comprava-se nos estudos teóricos de que os alunos da EaD estão na faixa 

etária a partir dos 20 anos. A formação acadêmica dos dois entrevistados era 

apenas de nível médio. As expectativas quanto ao ingresso o curso. O AF1 

respondeu que: 

 “As melhores. Estava muito ansioso com o curso; almejava aprofundar estudos na 

área de Filosofia e adquiri uma formação que atendesse as minhas necessidades e 

e pectativas” (Aluno de Filosofia em   /0 / 0 5) 

 A afirmação do aluno demonstra que o desejo de aprofundar os 

conhecimentos numa área em que a pessoa se identifica é comum a todos, a outra 

entrevistada respondeu que desejava ter um curso de nível superior. 
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Em relação às expectativas ao concluírem o curso foi de continuar 

estudando e até chegar a um mestrado, esse desejo é de muitos professores, 

infelizmente no Brasil a gente tem de se ausentar durante dois anos, ou ter de ir a 

outro país para realizar esse desejo como é o nosso caso. 

Iniciemos agora a segunda etapa das entrevistas que estão baseadas em 

questões sobre os tutores, se os conhecimentos prévios dos formandos são levados 

em consideração no inicio e decorrer do curso e o grau de participação dos 

estudantes na tomada de decisões.  

Na primeira questão sobre o momento em que conheceu os tutores, as 

respostas dos entrevistados foram que foi somente na aula inaugural para 

conhecimento da estrutura do curso. Sobre o contato, conhecimentos prévios sobre 

os alunos, se são levados em consideração no decorrer dos cursos, vejamos as 

afirmações dos estudantes. Ambos responderam que não houve esse conhecimento 

prévio ou procuraram saber sua cultura, mas como já vimos nas entrevistas 

anteriores esses conhecimentos na EaD não existe, o AF1 respondeu o seguinte:  

“Acredito que esse contato prévio, no curso superior, é “desnecessário” porque se 

trata de um nível onde os educandos devem ter conhecimento de suas 

responsabilidades e firmar seu compromisso que, antes de tudo, é com sua própria 

formação. Quanto a importância das questões inerentes a realidade de cada 

educando que possa aparecer e merecer atenção da instituição durante o 

desenvolvimento do curso acredito ser muito relevante”. (Aluno de Filosofia em 

18/02/2015) 

Achamos muito madura essa afirmação do formando, realmente, os 

estudantes de um curso superior devem possuir conhecimento de sua 

responsabilidade e ter compromisso com sua formação, enquanto que as questões 

relacionadas ao conhecimento da realidade dos educandos merece atenção da 

instituição durante o decorrer do curso. Isso ocorre nos cursos ministrados na UAB, 

pois todos esses alunos tem algo em comum, são adultos que não tiveram 

oportunidade de estudar em uma universidade regular, seu poder aquisitivo é quase 

sempre de baixa renda, ou seja, essa realidade é levada em conta nos cursos da 

UAB. 
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No que se refere ao grau de participação nas tomadas de decisões no 

decorrer do curso a pergunta foi “Em sua opinião, qual o nível e grau de participação 

dos alunos nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de 

horários… -, nas escolhas feitas, no processo formativo em sala de aula, etc”. As 

afirmações dos estudantes foram:  

“Acredito que poderia haver maior “abertura” nas quest es inerentes à turma nas 

atividades que fora da estrutura curricular como, por exemplo, festas, seminários de 

sala de aula... No que diz respeito a questão formativa relacionada a grade curricular 

tem que ser mesmo de responsabilidade da instituição”. (Aluno de Filosofia 1 em 

18/02/2015) 

Enquanto a AF2 respondeu: 

 “ empre era questionado o horário, mas sempre quem decidia era a instituição”. 

(Aluna de Filosofia 2 em 19/02/2015). 

 A escolha dos horários de tutoria sempre fica com a responsabilidade dos 

estudantes e tutores, mas desde o início deste estudo percebemos que a EaD é 

uma modalidade de ensino diferente da regular. 

A última sessão de perguntas aos entrevistados refere-se ao 

desenvolvimento que o polo trás à região, aos estudantes e que tipo de 

desenvolvimento é esse. 

A questão levantada foi: “Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus 

cursos contribuem para o desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se 

sim, de que forma dá esse contributo? Se não, por quê?”  

O estudante AF1 respondeu de forma entusiasmada:  

“ im.   polo  A  II abrilhanta o município e as comunidades não só no aspecto 

físico, mas principalmente no aspecto pedagógico; temos tem o privilégio de ter mais 

de 80% dos professores atuantes na educação, tanto na sede quanto no campo, com 

nível superior completo. Nesse feito, o polo UAB já tem sua singular contribuição”. 

(Aluno de Filosofia 1 em 18/02/2015) 

Esse entusiasmo tem uma razão, ele reside no mesmo município onde se 

localiza o polo. Como falamos antes esse polo recebe alunos de vários municípios 
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vizinhos, mas o que o estudante falou é certo, no aspecto pedagógico, físico e 

intelectual a instalação do polo trouxe  desenvolvimento à região. A resposta de sua 

colega foi idêntica. 

Quanto ao desenvolvimento pessoal da segunda pergunta feita aos 

entrevistados foi: “Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta 

contribuem para o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por 

quê?”  

As afirmações dos entrevistados foram idênticas, apenas com palavras 

diferentes exprimiram suas opiniões, vamos analisar a AF2:  

“ im, na forma de uma pessoa mais bem informada, com opinião própria, mais 

crítica”. (Aluno de Filosofia em   /0 / 0 5) 

 O colega foi mais enfático na sua resposta:  

“ im.  onhecimento, informação em maior ou menor grau/nível sempre contribui 

para o desenvolvimento dos que os adquirem, seja ampliando conhecimentos já 

existentes ou refutando-os. Eu pude adquirir muito conhecimento durante essa etapa 

de formação, apesar de muitas vezes a ausência ter sido fator presente, tanto minha 

quanto da instituição”. (Aluno de Filosofia em   /0 / 0 5).  

Já comentamos muito sobre a flexibilidade da EaD, isso as vezes prejudica 

os estudantes, nas últimas palavras do AF1constata-se que ele lamenta não ter 

participado de todos os momentos, mas também alega que a instituição também 

falhou. O importante é que ambos reconhecem que houve desenvolvimento pessoal 

para ambos. 

Relativamente à questão sobre desenvolvimento profissional também ambos 

afirmaram que houve sim esse desenvolvimento vejamos suas respostas, o AF1 deu 

a seguinte:  

“ im. Abrindo espaço e proporcionando condiç es para a atuação política e 

pedagógica no exercício profissional de outra área de conhecimento (a filosofia)”. 

(Aluno de Filosofia em 18/02/2015) 

  Já a AF2 afirmou: 
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 “ im, na forma da minha capacidade e qualificação”. (Aluno de Filosofia em 

19/02/2015).  

Profissionalmente ambos sentem-se mais capacitados para atuarem em 

suas profissões, ambos foram aprovados em concursos recentemente e acham que 

os conhecimentos contribuíram muito para sua aprovação. 

A última questão aplicada na entrevista aos alunos do curso de Licenciatura 

em Filosofia foi sobre melhoria da condição social e econômica, as respostas dos 

estudantes foram distintas, o AF1 respondeu: 

“ im.  as gostaria de distinguir os elementos “social e econômico” nesta refle ão. 

No presente momento a contribuição mais contundente do curso à minha pessoa dá-

se no aspecto social não sendo este compreendido no que diz respeito a divisão 

social de classes, mas na atuação política como formador de opinião inserido dentro 

de uma sociedade. Quanto à questão econômica é uma perspectiva futura”. (Aluno 

de Filosofia em 18/02/2015) 

 Enquanto a AF2 fez a seguinte afirmação:  

“ im, em relação ao nível de graduação, e também ao meu trabalho”. (Aluna de 

Filosofia em 19/02/2015). 

 Constatamos que os entrevistados têm diferentes visões de vida, um deseja 

atuar mais criticamente na política, alega que o desenvolvimento econômico é uma 

perspectiva futura, até porque foi o único entrevistado que afirmou seu desejo de 

continuar os estudos, chegando a um mestrado ou doutorado. Já a AF2 disse que 

seu desenvolvimento ocorreu no seu trabalho após sua graduação. 

Essa entrevista aos formando de Filosofia foi muito esclarecedora, nos 

ajudou a entender pensamentos opostos, visões diferenciadas de determinados 

valores e ao mesmo tempo percebemos o quanto a instalação de um polo de UAB 

pode provocar mudanças positivas numa determinada região. 

 

6.2.3. Curso de Matemática e Administração Pública 

Nesta etapa vamos apresentar e analisar os dados das entrevistas aos 

alunos dos Cursos de: Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Administração 

Pública. Os dois entrevistados são ambos do sexo masculino, ambos fizeram o 
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processo seletivo em IES diferentes, e em datas diferentes, sendo aprovados nas 

duas, tendo êxito, em Administração Pública já estão formados e em Matemática 

estão em fase de defesa de seus Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 Os guiões aplicados nas entrevistas aos dois alunos segue a mesma 

sequência dos demais cursos, neste caso, iremos iniciar com as perguntas da 

primeira parte, sendo que desta vez faremos uma análise mais voltada às 

afirmações dos alunos, já que as perguntas são as mesmas dos demais estudantes. 

Entretanto, no anexo 2  os quais denominaremos de AM1 e AM2 (Aluno de 

Matemática 1 e 2), temos as suas entrevistas transcritas na íntegra. 

Ambos os entrevistados têm a mesma idade. As suas expectativas ao iniciar 

e concluir os cursos eram diferentes. O AM1 afirmou:  

“ ão muito boas, pois não acreditava muito em EAD, mas superou todas minhas 

e pectativas e hoje me identifico muito com esta modalidade de ensino” (Aluno de 

Matemática e Administração Pública em 20/02/2015)  

Já o AM2 afirmou:  

“Iniciar e terminar com ê ito os cursos que estou cursando”.  (Aluno de  atemática e 

Administração Pública em 21/02/2015) 

Analisando as respostas de ambos constatamos que o primeiro não 

acreditava na EaD, mas os resultados o surpreendeu, enquanto o segundo tinha o 

desejo de iniciar e concluir com êxito os cursos por ele escolhidos. A EaD ainda 

sofre muitos preconceitos, uma grande parte das pessoas que ingressam em cursos 

a distância não acreditam que irão aprender mesmo, acham que só receberão um 

certificado no final do curso, ao se depararem com a realidade acabam desistindo, 

pois os alunos da EaD tem de estudar muito mais, falamos isso por experiência 

própria, já que ingressamos em dois cursos de pós-graduações e superaram minhas 

expectativas. 

Quanto às expectativas ao término do curso vejamos a resposta do AM1: 

 “ ontinuar estudando EAD e conseguir trabalhar na área de formação” (Aluno de 

Matemática e Administração Pública em 20/02/2015)  

Enquanto o AM2 afirmou que: 
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 “Que se abram várias portas no campo profissional pelo fato de estar me 

qualificando cada vez mais profissionalmente” (Aluno de  atemática e Administração 

Pública em 19/02/2015) 

Ambos desejam se qualificar mais, o primeiro gostou tanto da experiência 

que pretende atuar como profissional da EaD, já o outro entrevistado deseja ser 

reconhecido profissionalmente após ter adquirido novos conhecimentos. 

A segunda parte da entrevista está voltada para os conhecimentos com os 

tutores/formadores, contatos prévios, e o nível de participação desses estudantes 

nas decisões. As respostas desses estudantes não foram diferentes dos demais 

entrevistados dos outros cursos, como foi frisado antes, a EaD é uma modalidade de 

ensino onde esses contato ocorre mais com o tutor presencial que é o elo de 

comunicação entre a IES e os estudantes, porém vejamos a afirmação de um 

desses entrevistados: 

 “ im, claro. Esse contato possibilitaria uma maior apro imação entre os alunos e o 

curso”. (Aluno de Matemática e Administração Pública em 18/02/2015). 

 Enquanto o outro afirmou não ter havido nenhuma comunicação, neste caso 

constata-se que há alunos que são mais envolvidos com o processo que outros e 

procuram saber detalhes daquilo que pretendem fazer, enquanto que outros 

aguardam os acontecimentos para julgar depois. 

Na terceira parte da entrevista, voltada para questões da metodologia de 

ensino, atuação do tutor, se os saberes prévios foram levados em consideração e os 

ajudou nas atividades desenvolvidas nos cursos, quanto a essas respostas vamos 

analisar algumas, já que não serão muito diferentes das demais, sobre a 

metodologia, vejamos o que o AM1 afirmou:  

“ im, mas acho que pode ser melhorada a questão dos momentos presenciais”. 

(Aluno de Matemática e Administração Pública em 20/02/2015) 

Essa reclamação sobre os momentos presenciais tem coerência, no início 

dos cursos em EaD, os alunos recorrem muito ao tutor, porém depois começam a 

achar monótonas aquelas horas passadas com esse profissional e acham que já são 

capazes de fazer todas as atividades sozinhos, porém há momentos como as provas 

escritas, seminários que eles não podem fugir, tem de participar, é um requisito 
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obrigatório, esses momentos podem ser monótonos, mas os tutores estão 

obedecendo os critérios da universidade a que estão vinculados. 

Quanto ao grau de participação dos alunos nas tomadas de decisões houve 

uma discordância do AM2, em relação a todos os entrevistados até o momento, 

vejamos sua afirmação: 

 “ ma boa participação, pois os alunos participam ativamente do processo de 

decisão, assim como conseguem opinar sim no que é melhor para todos”. (Aluno de 

Matemática e Administração Pública em 21/02/2015). 

Neste caso o estudante divergiu de todos os demais entrevistados, mas se 

na visão desse aluno/formando há participação, não seremos nós que o julgaremos, 

como foi citado anteriormente, na modalidade de ensino EaD, os cursos são 

voltados para um público muito grande, e as IES não tem como levar em 

consideração todas as especificidades desses alunos,  mas os tutores presenciais 

podem fazer isso dentro dos limites da instituição a que está vinculado. 

As qualidades de um educador de adultos e desafios encarados pelos 

alunos foram quase idênticas as demais, vejamos suas afirmações, o AM1 

respondeu que as qualidades do tutor ou educador de adultos devem ser:  

“ ma boa formação, carisma e acima de tudo, amor pelo que faz”. (Aluno de 

Matemática e Administração Pública em 20/02/2015). 

Quanto aos desafios encarados por esses estudantes, vejamos a resposta 

do AM2: 

 “  medo de errar e ser criticado pelos colegas” (Aluno de  atemática e 

Administração Pública em 21/02/2015). 

Comparando as respostas de ambos, percebe-se o que eles acham das 

qualidades dos educadores de adultos não divergem das demais entrevistas, porém 

o segundo entrevistado afirmou que o medo de errar e ser criticado pelos colegas 

sendo seu principal desafio demonstra que esse estudante ainda é inseguro e se 

preocupa com a opinião dos colegas, mas em pequenas cidades onde todos se 

conhecem esse comportamento é considerado normal, o que se pode analisar é que 

esse estudante deve ser uma pessoa que realmente estudou muito para concluir os 
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dois cursos ao mesmo tempo sem cometer muitos erros para não ser criticado pelos 

colegas. 

A última parte da entrevista que se refere ao desenvolvimento regional, 

intelectual, profissional e pessoal, as afirmações dos dois não se diferenciaram 

muito das demais entrevistas, vejamos as respostas quanto a essas questões, o 

AM1 afirmou: 

 “ em dúvidas que sim. A partir do instante que qualifica profissionais para aturem no 

mercado de trabalho na mais variadas funç es”. (Aluno de Matemática e 

Administração Pública em 20/02/2015) 

A afirmação voltada a essa questão do AM2 foi:  

“ om certeza. A Universidade Aberta contribui na vida muitas pessoas, pois 

possibilita que possamos após nossa formação superior conseguir ter um futuro 

promissor”. (Aluno de  atemática e Administração  ública em   /0 / 0 5) 

Tentando analisar as afirmações de ambos, podemos constatar que os 

mesmos acham que a UAB na região está qualificando profissionais para atuar no 

mercado de trabalho, ou seja, com essa formação eles podem competir com 

igualdade com os demais candidatos para conseguir um trabalho com melhor 

remuneração e oportunidades de terem um futuro mais promissor, desenvolvendo a 

região onde residem. 

Na questão que se refere ao desenvolvimento pessoal, os dois também 

afirmaram que houve esse desenvolvimento, vejamos a afirmação do AM2:  

“ laro que sim. Conhecimento nunca é demais, a partir do momento que se estar 

adquirindo conhecimento, já se tem desenvolvimento pessoal e o curso me torna um 

profissional qualificado para atura no mercado de trabalho”. (Aluno de  atemática e 

Administração Pública em 21/02/2015). 

Constatamos que a qualificação profissional era o que os dois estudantes 

desejavam para realizar um trabalho mais eficaz, assim como os demais 

entrevistados. 

Sobre o desenvolvimento profissional, ambos fizeram concurso 

recentemente em outro município e foram aprovados, por isso mesmo acham que 
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seu desenvolvimento profissional está se tornando uma realidade após seu ingresso 

nos cursos da UAB. Vale a pena destacar, que na região há uma grande falta de 

professores de Matemática, por isso mesmo desde que esses estudantes estavam 

cursando o 2º período já eram chamados para serem contratados temporariamente 

para ministrar essa disciplina. 

Sobre a contribuição da UAB na melhoria de sua condição social e 

econômica ambos responderam como os demais entrevistados, que a melhoria 

social e econômica tinha ocorrido sim, vejamos a resposta do AM1 

“ im, pois quanto maior a qualificação, maior retorno econômico que ela proporciona, 

melhorando também desta forma a condição social.” (Aluno de Matemática e 

Administração Pública em 20/02/2015). 

Analisando todas as respostas aos questionamentos feitos aos formandos 

de todos os cursos, constatamos que esses alunos estão contentes com os 

conhecimentos adquiridos, que se destacaram profissionalmente, que a região onde 

o polo está instalado está vivenciando algo muito bom para a educação regional, já 

que a maioria dos formandos são professores que necessitavam se qualificar para 

atuarem melhor na educação, o resultado econômico é visível, antes os mesmos 

recebiam um salário mínimo por seu trabalho, atualmente estão recebendo três 

vezes mais, a maioria dos que concluíram em 2014 passaram em concursos 

públicos no município e em municípios vizinhos. Os estudantes que não eram 

professores também se destacaram profissionalmente, muitos também conseguiram 

aprovação nos concursos ou contratos temporários.  

 

6.3. Análise e coleta de dados dos orientadores/tutores 

Nesta análise e coleta de dados os entrevistados foram três homens e uma 

mulher, todos são tutores presenciais. Na EaD há tutores presenciais e tutores on-

line, ambos exercem papéis importantes nessa modalidade de ensino, mas é o tutor 

presencial que tem o contato físico com os formandos/alunos, é quem ajuda com as 

atividades presenciais, como: aplicação de provas, seminários, estágios, formação 

de grupos de estudos, etc. Serão esses os entrevistados, pois convivem o dia-a-dia 

com os formandos/alunos. 
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A apresentação dos dados terá a seguinte sequência: a tutora de Pedagogia 

será denominada pela sigla TP1, o tutor de Filosofia terá a denominação de TF2, o 

tutor de Matemática será identificado por TM3, enquanto o tutor de Administração 

Pública será o TA4. 

Os guiões utilizados nesta pesquisa voltada aos tutores também foram 

dividido em quatro partes: a primeira parte se refere à formação acadêmica, tempo 

de atuação, se há formação específica na educação de adultos, área de atuação e 

se gosta de atuar com formador de adultos e especificidades desses 

formandos/alunos. 

Na segunda parte as perguntas se referem aos cursos ofertados pela UAB, 

para quem são destinados, quem os escolhe, quais os critérios de escolha, como se 

desenvolvem. A terceira parte volta-se para o conhecimento dos alunos, se houve 

um conhecimento prévio desses alunos, o que os levou a se matricularem nesses 

cursos, perspectivas, se há participação dos alunos nas escolhas de horários, 

tomadas de decisões, planejamento das atividades, o tipo de metodologia utilizada, 

os materiais usados no ensino aprendizagem e os tipos de avaliações. 

A quarta e última parte destina-se, a investigar, sobre o desenvolvimento 

regional, pessoal dos alunos, profissional, intelectual e social dos alunos. Neste 

contexto as entrevistas serão transcritas na íntegra no anexo 2, as suas respostas 

analisadas e esperamos que após essas entrevistas esse trabalho possa servir de 

referência aos interessados na educação a distância e no funcionamento dos polos 

de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil. 

A primeira pergunta da parte um das entrevistas é sobre a idade e formação 

acadêmica dos tutores, idades que variam entre 30 a 40 anos, a formação 

acadêmica da tutora de Pedagogia é Letras/Português e Pedagogia com 

Especialização em Psicopedagogia e Gestão Educacional. O tutor de Filosofia é 

Graduado em Filosofia e Pedagogia possui também Especialização em 

Psicopedagogia e Educação Especial. O tutor de Matemática é graduado em 

Matemática e Especialização em Docência do Ensino da Matemática. O tutor de 

Administração Pública é graduado em Pedagogia. Contatamos pela formação 

acadêmica dos tutores que mesmo diante da falta de profissionais da educação 

qualificados que os mesmos estão qualificados para assumir o cargo, com exceção 
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do de Administração Pública, cuja graduação é apenas em Pedagogia, o que se 

explica devido a falta de profissionais graduados na área de Administração. 

O tempo de exercício profissional como educadores varia entre 6 anos e 18 

anos, e como tutores de EaD, entre dois anos a cinco anos, ou seja desde a 

instalação do polo. O trabalho com educação de adultos para todos, não é algo 

novo, vem desde a instalação do polo, vejamos as respostas de alguns. A TP1, 

respondeu da seguinte forma:  

“ im, sempre trabalhei com adultos, ensino médio e ensino superior, atualmente 

estou trabalhando também com Fundamental II e tutora presencial do polo UAB 2 do 

curso de Licenciatura em Pedagogia –  E A/ E A ET”. (Tutora de  edagogia em 

21/02/2015) 

Isto é, todos já estão trabalhando com educação de adultos tempo suficiente 

para entender as especificidades desses alunos. 

Nas formações específicas para trabalhar com adultos os entrevistados 

responderam que três tutores afirmam ter formação, o que entendemos que os 

mesmos responderam baseados em suas graduações, e pós-graduações, achando 

que as mesmas os qualificaria para o exercício da docência com adultos. Quanto a 

desejar trabalhar na educação de adultos, dois afirmaram que sim, desejavam 

trabalhar com adultos, os outros dois responderam que não, mas devido as 

circunstâncias aceitaram o desafio. Vejamos a afirmação do TM3:  

“ ão, pois o trabalho com adultos constitui-se em um desafio haja vista que para 

tanto se faz necessário uma metodologia própria e uma abordagem diferenciada das 

temáticas”. (Tutor de  atemática em  3/0 / 0 5) 

Muitos educadores de pessoas adultas temem esse desafio, já que é 

consenso que os saberes prévios desses alunos devem ser levados em conta, 

enquanto que trabalhar com adolescentes que ainda estão construindo sua história 

para muitos é mais fácil. Mas pelas entrevistas com os alunos e em conversas 

paralelas com os mesmos a atuação do tutor está sendo muito boa, além de sua 

tutoria, ele dá aulas aos seus formandos sobre os conteúdos mais complexos e os 

dois afirmaram que não desistiram do curso pela atuação do tutor, que os ajudou 

muito frente as dificuldades enfrentadas no decorrer do curso, isto é, muitas vezes 
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ocorre que alguns educadores não desejam ensinar determinados conteúdos, mas 

se fazem, se esforçam para fazê-lo da melhor forma possível. 

Em relação a gostar do que faz, vejamos a afirmação do TF2: 

 “ im, é uma profissão gratificante do ponto de vista profissional e pessoal, destaco a 

possibilidade de influenciar na formação de futuros profissionais na medida em que 

socializamos experiências ao transmitir conhecimentos, também transmitimos 

valores. Contribuímos para formar pessoas que sejam profissionais competentes, 

temos a possibilidade de sermos para eles um bom exemplo, compartilhar o 

conhecimento, ver seu crescimento profissional e pessoal é se sentir realizado 

enquanto professor. O fato de ensinar é aprender é uma troca de conhecimentos 

para ambos, ser professor me possibilita aprender continuamente, na troca de 

conhecimentos e no desenvolvimento de soluções criativas aos desafios da sala de 

aula, e dá oportunidade de me tornar um ser humano melhor em todos os sentidos” 

(Tutor de Filosofia em 23/02/2015) 

Uma resposta própria de um filósofo, adquirir valores éticos nesta época é 

algo difícil, o estudo da Filosofia faz com que os estudantes analisem profundamente 

os fatos e tirem suas próprias conclusões. Foi uma afirmação coerente com a área 

trabalhada pelo tutor. 

Quanto as qualidades de um educador de adultos, há respostas variadas, 

porém vamos expor nesta análise a que consideramos mais coerente com a EA 

discutida atualmente, o TF2 respondeu:  

“  fato de atender jovens e adultos que não tiveram oportunidade de frequentar a 

escola na idade adequada requer uma atenção maior, esse educando já vem com 

uma experiência de vida, o professor deve levar em consideração essa bagagem, e 

estar preparado para lidar e agrupar essas diversas experiências trazidas pelo 

educando e usá-las a seu favor. A seleção dos conteúdos deve ser significativa e 

devem propiciar o domínio, a aplicação das informações, aprofundamento e 

enriquecimento, o educador tem que fornecer sempre orientações necessárias de 

como se desenvolverem profissionalmente, sempre levando em consideração o 

conhecimento prévio dos alunos, respeitando e valorizando o nível de conhecimento 

de todos”. (Tutor de Filosofia em  3/0 / 0 5). 

Essa afirmação é condizente com os estudos teóricos realizados no decorrer 

desse trabalho, especialmente Paulo Freire, (2011), que sempre defendeu uma 
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aprendizagem significativa para os adultos, se os educadores valorizarem os 

conhecimentos de sues alunos adultos, poderá transformá-los em conhecimentos 

úteis na vida desses formandos. 

As referências às especificidades do público adulto em termos de 

aprendizagem foram expressas através de respostas como a dada por TA4:  

“ ão pessoas que já tem sua visão de mundo formada e estão retornando aos 

estudos com muitas e pectativas de mudanças”. (Tutor de Administração  ública em 

24/02/2015) 

Enquanto a TP1 responde o seguinte: 

 “ ara o público adulto, a aprendizagem deve ser de transformação social e de 

construção de conhecimentos. Conhecimentos sustentados na perspectiva daqueles 

que aprendem saberes diversos e que tenham especialmente um significado, pois 

esse tipo de público busca o que acham necessário ao acréscimo do seu 

aprendizado. Em sala de aula, é clara a preocupação desse aluno em saber se o 

conteúdo ministrado vai ou não servir no seu dia a dia. Como esse educando já vem 

com uma experiência de vida, o professor deve levar em conta essa bagagem ao 

preparar seu conteúdo devido cada um dos seus educandos terem a sua 

peculiaridade. Na sala de aula, ele busca além do conteúdo, busca também 

mecanismos que promovam um desenvolvimento pessoal e profissional ou seja, o 

aluno adulto encontra-se muitas vezes aberto a novas descobertas” (Tutora de 

Pedagogia em 21/02/2015) 

Essas respostas coincidem com os estudos teóricos desenvolvidos no 

decorrer deste trabalho, ou seja, o aluno adulto já tem sua visão de mundo formada, 

ao retornar a escola cria muitas expectativas de melhoria em sua vida, por isso 

mesmo os educadores ou formadores de adultos não devem se descuidar desses 

aspecto na EA. Desenvolvimento é o que todos os alunos buscam na EA, portanto 

cabe aos educadores buscarem alternativas de lhes oferecer o que buscam na 

escola. 

Sobre os princípios que devem nortear o trabalho de um educador da EA, 

vejamos as afirmações desses profissionais. O TF2 afirmou: 
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 “ os princípios do respeito à diversidade, compromisso com uma educação de 

qualidade, luta por igualdade e vontade de ver mudanças ocorrerem” (Tutor de 

Filosofia em 23/02/2015) 

Essa afirmação é muito importante para o sucesso do educador da EA, sem 

respeito às diversidades existentes em sala de aula o trabalho dos educadores de 

EA serão inviáveis, numa sala de aula de adultos há alunos católicos, macumbeiros, 

evangélicos, lavradores, donas de casa, pedreiros, carpinteiros, negros, brancos, 

índios, asiáticos, etc. Saber lidar com essa diversidade mesmo não concordando 

pessoalmente com alguns comportamentos, respeitando essas culturas diversas, 

assumindo o compromisso de ofertar uma educação libertadora são princípios 

básicos a qualquer educador de adultos. 

O TA4, afirmou mais ainda: 

 “Que atuem de forma interativa, empática mediando a aprendizagem do aluno”. 

(Tutor de Administração Pública em 24/02/2015) 

Outro princípio básico para o educador de adultos é a interatividade, sem ela 

torna-se difícil lidar com essa diversidade existente nas salas de aula da EA. 

A segunda parte dessas entrevistas está voltada para os cursos ofertados 

pelo polo da UAB, as perguntas são: para quem esses cursos estão voltados? Como 

são escolhidos e quais os critérios dessa escolha? Quem participa e define como se 

desenvolvem?  

Nessa fase de perguntas usaremos os mesmos critérios utilizados nas 

demais entrevistas, analisaremos uma ou mais respostas, de acordo com os 

posicionamentos dos envolvidos, a primeira questão dessa fase é sobre o público a 

que estes cursos estão voltados. Vejamos as afirmações do TA4  

“ ara  ovens e Adultos (especialmente os professores)”. (Tutor de Administração 

Pública em 24/02/2015) 

 A TP1 afirma que: 

 “É um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 

universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. Os cursos 
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ministrados pela UAB, estão voltados ao público em geral, mas os professores que 

atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, 

gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito 

Federal”. (Tutora de  edagogia em   /0 / 0 5). 

A primeira resposta foi sucinta, mas realista, mas a segunda explicou de 

forma mais detalhada para quem os cursos estão destinados, pois o governo federal 

através do MEC criou vários programas junto às universidades públicas do país para 

formação dos professores atuantes na educação básica. Portanto, consideramos 

ambas as respostas coerentes e verdadeiras, de acordo com os estudos realizados 

no decorrer deste trabalho. 

A segunda pergunta dessa fase se refere a escolha e definição desses 

cursos, vejamos as respostas dos entrevistados. O TF2 afirmou que: 

“ s cursos são escolhidos de acordo com as necessidades da região onde o polo 

está instalado. Os critérios de escolha são as demandas existentes na região, por 

exemplo, na nossa região, um dos maiores problemas era a falta de 

formação/graduação dos professores, então a maioria absoluta dos cursos foi 

voltada para os professores”.(Tutora de Filosofia em 23/02/2015). 

 Enquanto a TP1 afirmou que: 

 “A integração de um curso oferecido pelo sistema  A  somente será efetivada após 

a articulação do mantenedor (Estado ou Município) com pelo menos uma IES 

pública, participe do Sistema e, preferencialmente, sediada na mesma Unidade 

Federativa, para formalizar proposta(s) de curso(s) a ser (em) ofertado(s) pela(s) 

respectiva(s) IE  no novo polo (e/ou em outros polos já integrados à  A )” (Tutora 

de Pedagogia em 21/02/2015). 

Comparando as afirmações, constatamos a coerência entre as respostas, a 

primeira resposta diz que o MEC junto ao órgão mantenedor, (Prefeitura 

Municipal/Secretaria Municipal de Educação) faz a escolha dos cursos, essa escolha 

é baseada na falta de profissionais qualificados em determinada área, no caso do 

polo em estudo, a maior demanda era de professores qualificados para atuar na 

educação básica, portanto, esses cursos se voltam para pessoas adultas, tendo 

como prioridade os professores e sua formação. 



 

 

 97 

 

Na pergunta que se refere a escolha e definição desses cursos, os 

entrevistados colocaram suas opiniões, três afirmaram que são as universidades 

conveniadas e a Prefeitura Municipal, um foi mais além, vejamos sua opinião. A TP1 

afirmou que: 

 “ ara que a escolha do curso desejado aconteça, a proposta deverá ser 

encaminhada à DED/CAPES, ser referendada pelo Fórum Estadual Permanente de 

Apoio à Formação Docente da respectiva Unidade Federativa. A proposta de curso 

será encaminhada pela respectiva IES à DED/CAPES, com a relação dos polos 

envolvidos na articulação, de acordo com as regras e o calendário estabelecido”. 

(Tutora de Pedagogia em 21/02/2015) 

Nesse sentido, a resposta da mesma está igualmente correta, pois para que 

esses cursos sejam aprovados pelo MEC e os polos da Universidade Aberta do 

Brasil possam ofertá-los é necessário ser enviada uma proposta ou um projeto que 

deve ser apreciado pelas universidades conveniadas para serem instalados nesse 

polo. As regras de um polo são as mesmas para todos os polos, o calendário 

também é definido pelas IES e a Prefeitura Municipal se compromete em manter as 

instalações, funcionários e infraestrutura aos locais onde esses polos estão 

instalados. 

Sobre o desenvolvimento desses cursos na prática, as opiniões dos 

entrevistados responderam que o uso das tecnologias é predominante nesses 

cursos, citam o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) como umas principais 

ferramentas, também destacam as atividades presenciais e semipresenciais como 

ferramentas utilizadas, porém o TF2 teve uma opinião diferenciada dos demais, 

vejamos : 

“Esses cursos se desenvolvem de forma distinta do ensino regular. As aulas são 

gravadas e os alunos assistem as videoaulas quantas vezes julguem necessário 

para seu aprendizado, o material didático é disponível no AVA, os fascículos ou 

apostilas são distribuídos aos alunos, são indicados textos complementares. Como 

são cursos a dist ncia e sua metodologia é diferenciada”. (Tutor de Filosofia em 

23/02/2015) 

Desde os teóricos estudados neste trabalho vemos que um curso na 

modalidade a distância funciona diferentemente dos cursos regulares, as atividades 
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presenciais são necessárias, porém o aluno tem liberdade de fazer seu próprio 

horário de estudo, as vídeo aulas são iguais para todos os alunos de um mesmo 

curso, porém os alunos podem assisti-las quantas vezes julgarem necessárias para 

terem uma melhor aprendizagem. Ou seja, o desenvolvimento desses cursos ocorre 

como em qualquer curso na modalidade a distância, onde o uso das tecnologias é 

predominante. 

Dando continuidade as entrevistas, vamos iniciar a terceira parte das 

mesmas, que se refere a conhecimentos prévios entre formadores e formandos, se 

esses devem ser levados em consideração no processo formativo, o grau de 

participação nas tomadas de decisões, como ocorre o planejamento das atividades 

acadêmicas, o nível de participação e metodologia, materiais e avaliações utilizadas 

nos cursos da UAB. 

Em relação aos conhecimentos prévios entre tutores e alunos, a primeira 

entrevistada, a tutora de Pedagogia fez a seguinte afirmação: 

 “ onheci meus alunos do curso de  icenciatura em  edagogia na aula inaugural do 

curso em questão, não tive nenhum conhecimento prévio dos alunos, passei a tê-lo 

depois de algumas aulas”.(Tutora de  edagogia em   /0 / 0 5).  

Essa afirmação tem uma explicação, a tutora reside em outro município 

próximo ao polo, portanto não conhecia os alunos, porém a mesma afirma que após 

o período de adaptação começou a conhecer seus alunos. Desde o início desse 

trabalho se fala sobre os conhecimentos prévios que deveriam existir entre 

educadores e educandos, sobre isso Belloni (2009, p. 31) afirma: 

Um processo de ensino e aprendizagem centrado no estudante será então 
fundamental como princípio orientador de ações de EaD. Isto significa não 
apenas conhecer o melhor possível suas características socioculturais, seus 
conhecimentos e experiências, e suas demandas e expectativas, como 
integrá-las realmente na concepção de ,metodologias, estratégias e materiais 
de ensino, de modo a criar através deles as condições de autoaprendizagem. 

Sabemos que o certo na EA é que os educadores de adultos devam 

conhecer seus alunos, porém nas universidades, mais especificamente em cursos a 

distância, isso dificilmente ocorre, porém, concordamos inteiramente com o 

pensamento da autora, se quisermos uma EaD de qualidade deve haver mudanças 

nesse sentido, que pelo menos os tutores presenciais conheçam seus formandos 

antes de iniciar um curso, mas nos cursos ofertados pela UAB há uma característica 
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comum a todos os alunos/formandos, todos tem como objetivo melhorar seu 

desempenho profissional e buscam se qualificar para isso. 

Nesta primeira pergunta sobre os conhecimentos prévios dos alunos apenas 

um tutor afirmou já conhecer seus alunos, os demais por serem do município vizinho 

não os conhecia. 

A segunda questão é se esses conhecimentos prévios devem ser levados 

em consideração no processo de formação desses alunos, todos os tutores 

afirmaram que sim, e nos relatos dos alunos, percebemos que apesar de não ter 

havido conhecimento com os tutores, houve momentos em que seus saberes os 

ajudaram muito no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Vejamos as 

respostas do tutor TF2: 

 “ im, os conhecimentos prévios dos alunos devem sempre ser considerados pelos 

professores e durante todo o processo de ensino, para que isso ocorra é preciso 

planejar situações desafiadoras, que coloquem em jogos o que os estudantes 

sabem, para que eles possam refletir sobre as diferenças entre o conhecimento 

antigo e novo. Antes de qualquer nova situação, deve ser feita uma investigação de 

todos os conhecimentos prévios que possam influenciar o objeto de estudo” (Tutor 

de Filosofia em 23/02/2015) 

Os demais sabem de sua importância no desenvolvimento educacional e 

social dos alunos, porém como não houve esse conhecimento antes da aula 

inaugural, procuraram saber e conhecer esses saberes depois de iniciadas as aulas. 

A próxima pergunta feita aos tutores foi sobre o grau de participação deles e 

dos alunos nas tomadas de decisões, suas afirmações foram coerentes com as dos 

alunos, destacaram que essas decisões são da universidade a que estão 

vinculados, as participações deles são mínimas. Vejamos a resposta do TA4 a esse 

respeito: 

“ s nossos alunos de educação a dist ncia tem de se adaptar ao cronograma da 

universidade, sua participação na tomada de decisão é mínima”. (Tutor de 

Administração Pública em 24/02/2015) 

Ao afirmar que os alunos da EaD devem se adaptar ao cronograma 

elaborado pela universidade o tutor alerta para que os cursos são programados são 
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para alunos de todos os polos, nos dias de avaliações todas são aplicadas no 

mesmo dia e mesmo horário, com os mesmos conteúdos, medida esta para evitar 

que alunos se comuniquem para repassar as questões passadas nas provas. 

Entretanto, em relação aos horários, todos disseram que combinam previamente 

com os alunos. 

Em relação ao planejamento das atividades todos também afirmaram que 

suas aulas são planejadas de acordo com o programa de cada disciplina, 

concluímos, portanto, que cada disciplina tem um programa e requer métodos 

diferentes de se trabalhar, por isso a afirmação dos tutores tem coerência, mas 

vejamos a resposta do TP1: 

 “As minhas atividades são planejadas de acordo com a disciplina em vigência e da 

necessidade do aluno, pois temos datas a cumprir de fóruns e atividade para envio 

no ambiente  oodle de cada aluno e do tutor” (Tutora de  edagogia em   /0 / 0 5). 

O ambiente Moodle possibilita aos alunos interagir com os colegas, 

professores, coordenadores, tutores, além de disponibilizar todas as atividades, 

videoaulas, fóruns, chats, e informação complementares, é o que chamamos de 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). As demais respostas dos entrevistados 

foram parecidas com essa. 

Continuando a entrevista com os tutores, a próxima questão debatida foi 

sobre o nível de participação dos alunos nas atividades e desenvolvimento de suas 

ações como tutores, nessa questão os tutores demonstraram um pouco de 

insatisfação em relação a participação dos alunos nas atividades acadêmicas, só 

para esclarecer, esses cursos estão em fase final, alguns estão aguardando 

somente as defesas de monografias e colação de grau, por isso muitos alunos 

deixaram de frequentar o polo, mas o tutor tem de estar lá os dias previamente 

combinados para cumprir sua carga horária, como não há muito a fazer os alunos 

deixaram de ir ao polo, o que é coerente, pois são adultos e trabalham. Somente a 

TP1, tutora de Pedagogia está com uma turma de 6º Período e expôs sua 

frustração, vejamos sua afirmação: 

 “Em minha turma com há somente doze alunos que participam ativamente de todas 

as atividades, seminários, avaliações e fóruns, percebo que a ação pedagógica que 

eu utilizo é plausível, pois tento de todas as formas chamar o aluno para seus 
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deveres, explicitando o conteúdo da melhor maneira possível, levando-os a 

compreensão e ao aprendizado de cada disciplina pedida pela Universidade em que 

faço parte”. (Tutora de  edagogia em   /0 / 0 5) 

 Quanto ao desenvolvimento pedagógico, o TF2 respondeu o seguinte:  

“É satisfatório, pois sempre se utiliza metodologias diferenciadas a fim de cativar 

seus alunos a garantir o aprendizado e a permanência dos mesmos, proporcionando-

lhes um ensino significativo, que os levem a análise critica dos fatos abordados em 

sala de aula e de seu meio social, trabalhando dessa forma todos interagem 

significativamente para melhor compreensão dos estudos”. (Tutor de Filosofia em 

23/02/2015) 

 Constata-se que o mesmo considera que seu desenvolvimento pedagógico 

é satisfatório, já que sua metodologia é voltada para o aprendizado e permanência 

dos alunos no curso. Explicamos esta questão, como foi citado antes, no decorrer 

deste trabalho, há muita evasão na EaD, e uma grande parte dos tutores se 

preocupam em fazer atividades para que seus formandos não desistam do curso. E 

no final de sua afirmação ele frisa “melhor compreensão dos estudos”, neste caso, 

constata-se que quando os alunos sentem muitas dificuldades em aprender acabam 

desistindo de seus cursos. 

Sobre as metodologias utilizadas nos cursos de EaD no polo em estudo os 

tutores afirmaram que usam aulas expositivas, seminários, o uso das tecnologias, 

mas vejamos as afirmação da TP1: 

“As metodologias que utilizo com tutora presencial é de aconselhar o estudante 

sobre seu método de trabalho ou sobre a organização e o planejamento de sua 

caminhada de aprendizagem; ajudo o aluno a ele mesmo solucionar os problemas de 

compreensão do conteúdo, aconselhando, orientando e levando-o a refletir; ofereço 

o suporte necessário sobre os procedimentos administrativos do curso e o 

funcionamento do mesmo; tento motivar e encorajar o estudante ao longo de sua 

caminhada de aprendizagem”.(Tutora de  edagogia em   /0 / 0 5) 

Essa afirmação está de acordo com as demais afirmações dos colegas, 

todos realmente fazem isso, ensinar o aluno a fazer de seu tempo seu aliado é um 

dos requisitos básicos da EaD, reflexão, senso crítico, aprender sem a presença 
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física do professor, todas essas características são básicas da modalidade de 

ensino a distância. 

Em relação aos materiais utilizados, nas entrevistas realizadas com os 

alunos já se percebeu que os materiais utilizados na EaD os que predominam são 

as tecnologias, os fascículos e textos complementares, mas vejamos o que diz os 

tutores sobre isso a TP1 afirma: 

“ tilizo sempre os fascículos das disciplinas que a UEMANET oferece a cada aluno, 

pesquisa de textos avulsos, internet, livros que a biblioteca do polo oferece, esses 

materiais são construídos de acordo com a disciplina em vigência”. (Tutora de 

Pedagogia em 21/02/2015) 

 As respostas são diferentes apenas nas palavras dos demais tutores, mas 

na essência todas dizem o que a tutora de Pedagogia afirmou. Isto significa que 

tanto alunos quanto tutores estão sendo coerentes em suas afirmações, os materiais 

utilizados em cursos a distância são os mesmos já mencionados, onde predominam 

as tecnologias da informação e comunicação, o estudo dos fascículos e textos 

complementares. 

Quanto às avaliações aplicadas a esses alunos, como já foi mencionado 

antes, há provas mensais ou bimestrais, mas os alunos não são avaliados apenas 

pelos resultados das provas, as tarefas, os fóruns, os acessos aos AVA, a 

participação nos seminários, todas essas atividades são levadas em consideração 

no momento de avaliar a aprendizagem desses alunos, vejamos a afirmação da 

TP1, que confirma as demais respostas: 

 “A avaliação é feita de forma processual, pois o aluno é avaliado através dos fóruns, 

das atividades, da participação no ambiente virtual de cada aluno e da avaliação 

escrita, onde esses itens são somados e depois extraído a média de cada aluno, 

porém é a universidade faz todo esse processo avaliativo, como tutora presencial 

ofereço a mediação e o suporte desse processo” (Tutora de  edagogia em 

21/02/2015) 

Os demais tutores afirmaram o mesmo da tutora de Pedagogia, ou seja, o 

aluno não pode ser avaliado apenas em função do que respondeu na prova escrita, 

deve ser avaliado no geral, em todas as atividades realizadas no curso. 
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Iniciaremos agora a quarta e última sessão de perguntas dirigidas aos 

formadores/tutores.  

A primeira pergunta é sobre desenvolvimento da região e de suas 

comunidades e de que forma ocorre esse contributo, todos os entrevistados foram 

unânimes ao afirmar que sim, houve um grande desenvolvimento com a instalação 

desses cursos após a instalação do polo em estudo. Vejamos a resposta do TF2; 

 “ im, a educação é um transformador social pelo fato de que ela fortalece o 

indivíduo capacitando-o para vida, seja social ou profissional. A Universidade Aberta 

do Brasil é uma grande conquista para essa região, veio oportunizar o acesso a 

educação para as pessoas que dela necessitam, sendo um instrumento facilitador da 

oportunidade de frequentar uma faculdade pública, assim diminuindo as 

desigualdades sociais e consequentemente dando oportunidade de acesso ao 

conhecimento, favorecendo principalmente as pessoas sem condições financeiras de 

se deslocarem para grandes capitais”(Tutor de Filosofia em  3/0 / 0 5).  

Essa afirmação do tutor só vem aumentar muito mais a consciência de que é 

através da educação que se pode transformar uma sociedade, esse 

desenvolvimento tão desejado. Nesse aspecto a universidade desempenha um 

papel muito importante, para Loureiro, (1999, p. 11) 

 [...] a ligação permanente entre a Universidade e a Sociedade, podendo 
materializar-se de duas formas: “uma interna, com vista a complementar a 
formação dos que a procuraram e a outra externa como serviço que a 
Universidade presta directamente à sociedade que a sustenta” [...].  

O autor demonstra em suas palavras o quão a Universidade é importante 

numa sociedade, tanto interna como externamente, a formação, a pesquisa, os 

conhecimentos científicos, tudo isso contribui para o desenvolvimento de uma 

comunidade ou região.  

No quesito que se refere ao desenvolvimento pessoal dos alunos da UAB, 

os tutores se manifestaram também que os alunos que estudam nos cursos 

ofertados pelo polo se desenvolveram no campo pessoal, para constatar suas 

afirmações, veremos o que os entrevistados afirmaram, todos foram convictos ao 

afirmar que houve desenvolvimento pessoal dos alunos, então analisaremos a 

afirmação do TM3:  
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 “ im.   fato de um aluno cursar uma intuição pública de ensino superior, ter acesso 

aos conhecimentos nela produzido bem como participar desse processo de 

construção de conhecimento já é, por si só, um motivação”.(Tutor de Matemática em 

23/02/2015) 

 Ainda de acordo com Loureiro (1999) os conhecimentos adquiridos numa 

universidade promovem sim o desenvolvimento e em todos os níveis, especialmente 

o pessoal. No Brasil, um país que historicamente nunca se preocupou muito com o 

nível de educação de sua população, quem cursa ou estuda uma universidade 

ganha não só status, mas também segurança, oportunidade de conseguir um 

trabalho bem remunerado, o fato de adquirir novos conhecimentos o faz crescer no 

campo pessoal. 

Neste quesito iremos analisar a respeito do desenvolvimento profissional dos 

formandos dos cursos da UAB, todos os tutores afirmaram que houve 

desenvolvimento profissional desses alunos. Vejamos a afirmação da TP1: 

 “Sim, os cursos oferecidos contribuem de maneira satisfatória aos alunos nela 

inseridos, faz com que a construção do conhecimento do aluno possa ser 

potencializada pela associação de diferentes ferramentas tecnológicas a serem 

utilizadas em um ambiente virtual de aprendizagem e pelas experiências vivenciadas 

por comunidades colaborativas de aprendizagem, levando-o a um desenvolvimento 

profissional melhor do que se ele estivesse em um curso regular, o aluno faz parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem, não como mero receptor de 

informações, mas como provedor do conhecimento, através da interação com seus 

colegas de turma, experimentando as diversas ferramentas tecnológicas que lhes 

são disponibilizadas, e principalmente, como pesquisadores. Consequentemente o 

desenvolvimento profissional do aluno de EAD vai exercer um importante papel 

dentro da formação do ser humano na sociedade, porque o mesmo já tem 

experiência com a educação voltada a informação e tecnologia, desempenha uma 

posição ainda de maior destaque dentro do universo globalizado em que a sociedade 

se transformou, pois vivemos uma globalização das TI ’s.” (Tutora de  edagogia em 

21/02/2015). 

Essa afirmação da tutora ressalta a importância de um curso voltado para a 

educação como o de Pedagogia, mas os demais também se beneficiam com essa 

disponibilidade das TICs, o mundo globalizado faz com que os educadores e 
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educando se tornem pessoas que saibam se comunicar e interagir de forma eficaz 

com outras culturas e isso faz parte do desenvolvimento profissional das pessoas, 

portanto constatamos que houve sim desenvolvimento profissional desses alunos, 

como os mesmos afirmaram em suas entrevistas. 

A última questão a ser analisada nesta série de entrevistas será sobre 

desenvolvimento social e econômico de seus alunos e de que forma isso ocorreu, as 

afirmações dos tutores foram unânimes em dizer que houve sim, esse 

desenvolvimento. Vejamos a afirmação do TF2:  

“ im, a educação é um indicador importante para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. A UAB trouxe oportunidade às pessoas de fazerem um curso de nível 

superior, possibilitando-as a promoverem seu desenvolvimento social e econômico, 

uma vez tendo acesso ao conhecimento, estas pessoas tem maiores oportunidades 

de trabalho e maiores rendas familiares, pois vários alunos antes mesmo de terem 

concluído os cursos tiveram oportunidade de empregos melhores, contribuindo para 

diminuir a grande desigualdade social e istente”. (Tutor de Filosofia em  3/0 / 0 5). 

Num país como o Brasil, especialmente na Região Nordeste onde se localiza 

o Estado do Maranhão, especialmente nas pequenas cidades, o fato de se possuir 

um diploma de nível universitário já faz com a pessoa se destaque socialmente e 

economicamente, no final do século XX, na última década, os municípios 

maranhenses possuíam pouco menos de 10% de seus professores com uma 

graduação, já neste século XXI a maioria já possui uma graduação e muitos estão 

cursando especializações, o que demonstra o quanto esse desenvolvimento mudou 

a vida dessas pessoas, nos relatos dos formandos constata-se que eles estão 

ganhando melhores salários, vivendo com mais conforto, sendo reconhecidos 

socialmente. Portanto diante das afirmações dos tutores constamos que a vida dos 

formandos melhorou significativamente, havendo sim desenvolvimento social e 

econômico.  

Chegamos ao final das entrevistas, as quais foram esclarecedoras sobre o 

funcionamento, a metodologia aplicada, o desenvolvimento e para quem estão 

voltados esses cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil, especialmente 

no polo foco desta pesquisa e constatamos o quanto a vida de muitas pessoas 

mudou em função da instalação desse polo, não só a vida dos estudantes do polo, 
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mas de seus alunos, já que a maioria dos formandos é composta de professores, 

mas também de seus alunos, de suas famílias, na geração de emprego e renda, ou 

seja, houve uma mudança em toda a região onde o polo se instalou. 
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CONCLUSÕES 

Após ter realizado todo esse estudo, finalmente chegou o momento de 

apresentar as conclusões deste trabalho, tentando responder às questões que 

deram origem à nossa investigação e a orientaram e para relembrarmos, aqui estão 

às mesmas: 

 A criação do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi benéfica para a 

educação de adultos e formação profissional? 

 Os cursos oferecidos pela UAB no polo são realmente importantes para a 

vida dessas pessoas? 

 A formação profissional e a educação de adultos melhora a vida das pessoas 

e da região? 

Diante da primeira pergunta e através dos estudos teóricos desenvolvidos no 

decorrer deste trabalho, diante também dos resultados das entrevistas realizadas 

com os atores envolvidos nesse processo, constatamos que a criação do polo da 

Universidade Aberta do Brasil foi benéfica na educação de adultos e na formação 

profissional. De acordo com as entrevistas realizadas com a coordenadora do polo, 

alunos/formandos dos cursos e tutores/orientadores que atuam no polo pesquisado 

constatamos que após a criação do polo no município sede do mesmo, a educação 

melhorou sua qualidade, pois esses cursos estão voltados em sua grande maioria 

para a formação de professores e esses profissionais são adultos, uma grande parte 

desses alunos já se encontra formado, seus salários aumentaram, suas vidas 

profissionais, intelectuais e sociais melhoraram e consequentemente seus 

rendimentos também melhoraram, ou seja, muitos desses estudantes do polo 

conseguiram passar em concursos públicos, dobraram o seu salário e estão sendo 

reconhecidos profissionalmente. 

Em relação à segunda pergunta se os cursos ofertados são realmente 

importantes na vida dessas pessoas, a constatação da primeira pergunta já 

responde em parte essa segunda pergunta, a falta de universidades em nossa 

região é tão grande que as pessoas com baixa renda nem sonhavam antes 

ingressar numa universidade, a IES mais próxima fica a 190 km da região onde o 

polo pesquisado está instalado, sendo que apenas as pessoas que gozavam de uma 

situação financeira melhor podiam mandar seus filhos estudarem. Com a instalação 
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desse polo outras pessoas puderam sonhar com esse ingresso, como foi referido 

antes, esses cursos inicialmente eram voltados somente para graduação de 

professores de nível médio e atuantes na educação básica, porém o MEC, 

observando o desejo da população em ingressar num curso de nível superior 

estendeu essas vagas a pessoas da comunidade, sendo que a prioridade ainda 

continua sendo os professores. Porém essa abertura para pessoas da comunidade 

foi muito bem aceita por todos, os alunos que concluíam o ensino médio já iam se 

preparando para o seletivo/vestibular, pessoas que há muito tempo não estudavam 

procuraram formar grupos de estudo e assim poder concorrer igualmente nos 

seletivos.  

Obsevamos também que houve melhoria tanto na vida dessas pessoas que 

estudaram como na vida das famílias dos envolvidos, todos os estudantes do polo 

que concluíram seus estudos ou estão concluindo estão trabalhando e quando 

iniciaram a situação era diferente, poucos eram funcionários efetivos, eram apenas 

contratados temporariamente para ministrar aulas em determinadas comunidades da 

zona rural e bem distantes, atualmente, essas pessoas estão trabalhando também 

com gestores, coordenadores, supervisores, isto é, os cursos ofertados realmente 

são importantes na vidas dessas pessoas. 

Em relação à terceira pergunta sobre a formação profissional se melhorou a 

vidas das pessoas da região, mais uma vez constatamos que sim, o polo objeto da 

pesquisa atende pessoas de dez municípios vizinhos, alguns desses municípios 

bem maiores em população, extensão territorial e economicamente, porem todos 

esses municípios enfrentam os mesmos problemas em relação ao ingresso das 

pessoas numa universidade. Com a implantação desse polo, como citado pela 

coordenadora do polo, não só a vida dos estudantes melhorou, mas foram criados 

empregos, a rede hoteleira melhorou e a venda de alimentos também cresceu.  

Sabemos que é através da educação que o desenvolvimento pode chegar a 

determinadas regiões, não importa se é educação de crianças ou de adultos, 

entretanto, a educação de adultos tem um significado bem mais importante nesse 

trabalho, os adultos que voltam a estudar estão ávidos em aprender, esperam 

mudanças em suas vidas através desse estudo.  abemos que “a educação sozinha 
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não trás desenvolvimento, mas sem ela não há desenvolvimento”, como dizia o 

nosso educador Paulo Freire (1999a, p. 53). 

Portanto, chegamos à conclusão de que a formação profissional de adultos 

seja na área educacional ou em qualquer outra área provoca mudanças e essas 

mudanças são benéficas para a sociedade como um todo, pois beneficia não 

somente quem recebe a formação profissional, mas aquele que contrata também os 

serviços de quem recebeu essa formação. Em qualquer região em que haja 

formação profissional para adultos há melhoria na vida dessas pessoas, o que deve 

ser feito antes é pesquisar quais os cursos ou áreas mais necessitam dessa 

formação. 

Nesse contexto, a Universidade tem uma importante tarefa, a de transmitir 

conhecimentos científicos, incentivar a pesquisa, realizar intervenções benéficas na 

comunidade onde está inserida. Constatamos que foi o que fez a Universidade 

Aberta do Brasil fez na região onde o polo está instalado ao formar profissionais 

aptos a desenvolverem seu trabalho com eficiência na comunidade onde reside ou 

trabalha. Portanto, entendemos que este trabalho terá uma grande importância para 

outros estudiosos do tema que porventura possam se interessar pelo tema. 

No decorrer deste trabalho encontramos algumas dificuldades, a principal 

delas foi reunir os alunos para as entrevistas, como a educação a distância é 

ministrada a pessoas adultas que vão ao polo somente no dia que necessitam foi 

difícil encontrá-los, no caso de alguns tivemos de ir a suas residências e agendar um 

horário que fosse mais conveniente ao mesmo, surgindo daí o intervalo muito curto 

entre uma entrevista e outra, muitas tivemos de realizar no mesmo dia e com atores 

diferentes, como a coordenadora, alunos e tutores, pois todos trabalham durante o 

decorrer da semana e esses dias foram decretados “ponto facultativo” devido ao 

período do carnaval. 

Foi cansativo ter de entrevistar 3 pessoas no mesmo dia, mas no final deu 

certo, quanto aos número de alunos, o polo objeto de pesquisa no momento tem 

poucos alunos estudando atualmente e a maioria residem em municípios distante 

cerca de 120 km, portanto, a maioria dos alunos entrevistados já concluíram o curso, 

por isso ainda foi mais trabalhoso entrevistá-los. 
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Em relação aos tutores, os quatro entrevistados residem em outro município 

vizinho ao polo, também tivemos de nos deslocar para esse município e agendar as 

entrevistas antecipadamente, em relação à coordenadora do polo não houve 

problemas, a mesma está no polo todos os dias da semana.  

No decorrer desta pesquisa obtivemos a permissão de observar livremente 

como ocorre o funcionamento de um polo da Universidade Aberta do Brasil e 

constatamos que seu funcionamento é complexo, pois não envolve apenas uma IES, 

mas uma ou duas e cada uma dessas Instituições tem sua forma de funcionamento 

e são muitas pessoas envolvidas nos cursos. Em relação a documentos, 

constatamos que a maioria destes são elaborados e enviados on-line, somente as 

avaliações e listas de presenças são enviadas pelo correio para a correção nas 

Universidades conveniadas. 

Quanto as respostas desencontradas de alguns alunos, constatamos que há 

muita evasão na EaD. Alguns cursos iniciaram com duas turmas de 30 alunos e 

concluíram seus estudos somente 30 alunos, mas aqueles que insistem em vencer 

seus próprios limites são bem sucedidos, pois como citado nas entrevistas esses 

formandos já se encontram trabalhando e muitos passaram em concursos públicos e 

se encontram ganhando um salário melhor, sendo reconhecido socialmente e com 

vontade de continuar adquirindo mais conhecimentos. 

Essas evasões ocorrem principalmente pela falta física de um professor e o 

medo de lidar com as novas tecnologias, e ainda há muito preconceito em relação a 

EaD, até mesmo alguns professores não acreditam que no estudo a distância haja 

aprendizagem. Portanto, nossas sugestões para futuros trabalhos sobre o 

funcionamento dos polos da Universidade Aberta do Brasil sejam sobre essas 

evasões e a razão dessa resistência, acreditamos que se houver uma pesquisa mais 

detalhada sobre esse tema e esses trabalhos forem divulgados para a sociedade 

poderá haver uma mudança de comportamento em ralação a EaD e o 

funcionamento dos polos da UAB. 

No decorrer deste trabalho aprendemos que a EaD é uma modalidade de 

ensino voltada para pessoas adultas, que a formação do educador de adultos é 

importante, pois se o mesmo não souber lidar com as especificidades dos alunos 

adultos não conseguirá transmitir os conhecimentos desejados por esses alunos, 
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pois os mesmos desejam aprender o que possa ser útil em suas vidas, tanto pessoal 

como profissionalmente. 
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ANEXO 1 – GUÕES DE ENTREVISTAS AOS SUJEITOS DO POLO 

PESQUISADO. 

GUIÃO DE ENTREVISTA À COORDENADORA DO POLO DA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

 

PARTE I 

Idade:  

 Qual a sua formação acadêmica? 

 Há quanto tempo trabalha na área da Educação de Adultos? E na 

Universidade Aberta do Brasil em particular? Há quanto tempo exerce as 

funções de Coordenadora? 

 Você ao se formar academicamente alguma vez pensou em trabalhar com 

adultos? 

 Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar nesta área da 

educação? 

 Gosta do que faz? Por quê? 

 Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para 

um educador de adultos? 

 No seu entendimento, quais as especificidades do público adulto em termos 

de formação/aprendizagem? 

 Em sua opinião que princípios devem assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

PARTE II 

 Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

 Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que 

critérios? 

 Quem participa de sua escolha e definição? 

 Na prática, como eles se desenvolvem? 

PARTE III 

 Enquanto coordenadora deste polo, quais são as suas funções? 
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 A UAB tem algum conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do 

contexto de formação? Ou seja, procura ter algum conhecimento prévio sobre 

os formandos/alunos que vão frequentar os cursos? Se sim, o que se 

procurou saber sobre eles? Se sim, esse conhecimento prévio sobre os 

formando/alunos é tido em conta no processo formativo? De que forma? 

 Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê?. 

 Durante o desenvolvimento dos cursos como é realizado o acompanhamento 

da equipe pedagógica?  

 Que tipo de articulação existe entre a equipe e os professores/tutores? 

 Como e com que regularidade ocorre essa articulação? 

 Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – 

escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, no processo formativo em sala 

de aula, etc)?  

 Que tipo de metodologia é utilizado nos cursos da UAB? 

 

PARTE IV 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma 

dá esse contributo? Se não, por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? 

Se não por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que 

forma? Se não por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim 

de que forma? Se não por quê? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO 

BRASIL 

 

PARTE I 

 Qual a sua idade? 

 Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa Universidade? 

 O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB? 

 Qual o curso que está frequentando ou frequentou? 

 Quais as suas expectativas quando iniciou o curso? 

 Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

 

PARTE II 

 Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

 Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com 

seus formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou 

seus formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, 

sua cultura, etc.) antes do início das aulas? 

 Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se 

houve esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tido em 

conta no processo formativo, nas aulas? De que forma? 

 Se não houve esse contacto prévio, pensa que esse conhecimento prévio 

acerca dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria 

existir? Por quê? 

 Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários…- , nas 

escolhas feitas, no processo formativo em sala de aula, etc)? 

 

PARTE III 

 Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

 Como é a atuação do seu professor/tutor? 
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 Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de 

seu curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

 Você acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas 

durante o decorrer deste curso? 

 Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? 

Se sim de que forma? 

 Em sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de 

adultos deve possuir? 

 Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

 

PARTE IV 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma 

dá esse contributo? Se não, por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem 

para o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem 

para o seu desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por 

quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem 

para uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que 

forma? Se não por quê? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AOS PROFESSORES/TUTORES 

PARTE I 

Qual a sua idade? 

 Qual a sua formação acadêmica? 

 Há quanto tempo atua como professor? 

 Há quanto tempo atua como tutor/professor na Universidade Aberta do 

Brasil? 

 Você ao se formar como professor pensou em trabalhar com adultos? 

 Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar com alunos 

adultos? 

 Que área de formação orienta? 

 Gosta do que faz? Por quê? 

 Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para 

um educador de adultos? 

 Quais são, no seu entendimento, as especificidades do público adulto em 

termos de aprendizagem? 

 Em sua opinião em que princípios deve assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

PARTE II 

 Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

 Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que 

critérios? 

 Quem participa de sua escolha e definição? 

 Na prática, como eles se desenvolvem? 

 

PARTE III 

 Em que momento conheceu os seus formandos/alunos? (Houve algum 

conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do contexto de formação)? 
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 Se houve um conhecimento prévio, o que procurou saber sobre eles? Se 

houve, esse conhecimento prévio é de alguma forma tido em conta no 

processo formativo? De que forma? 

 Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê? 

 Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – 

escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, etc)? 

 Como planeja suas atividades que desenvolve com seus alunos? 

 Qual o nível de participação dos alunos na concepção e desenvolvimento de 

sua ação pedagógica? 

 Que metodologia (s) utiliza na sua atividade pedagógica? Por quê? 

 Quais os materiais que utiliza/elabora?  Como são construídos?  

 Que tipo de avaliação os alunos fazem? Em que momentos? 

PARTE IV 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma 

dá esse contributo? Se não, por que não dá esse contributo? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? 

Se não por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que 

forma? Se não por quê? 

 Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim 

de que forma? Se não por quê? 
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Anexo 2 – Transcrição das entrevistas (coordenadora) 

 

ENTREVISTA REALIZADA À COORDENADORA DO POLO DA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM 18/02/2015 

Entrevistadora (1): Boa tarde, vamos dar início a nossa entrevista começando pelas 

seguintes perguntas: Qual a sua idade? 

Entrevistada (2) - 62 anos 

(1)- Qual a sua formação acadêmica? 

(2)- Sou graduada em Licenciatura em Matemática, Pós Graduada em Avaliação, 

Planejamento e Supervisão Escolar e Educação do Campo. 

(1)- Há quanto tempo trabalha na área da Educação de Adultos? E na Universidade 

Aberta do Brasil em particular? Há quanto tempo exerce as funções de 

Coordenadora? 

(2)- Trabalho na Educação de Adultos há 17 anos, iniciou no Ensino Fundamental, 

depois fui tutora presencial do Curso de Licenciatura em Magistério Superior das 

Séries Iniciais da Universidade Estadual do Maranhão por 05 anos. Na Universidade 

Aberta do Brasil iniciei em 2010 como tutora do Curso de Aperfeiçoamento em 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e em 2012 como tutora da 

Especialização em Educação do Campo. Exerço a função de Coordenadora do Polo 

há 10 meses, ainda estou em fase de adaptação.   

(1)- Você ao se formar academicamente alguma vez pensou em trabalhar com 

adultos? 

(2)- Não. Iniciei minha docência como professora das séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a Educação de Adultos só iniciou nas escolas da rede estadual na 

década de 1990, na escola onde trabalhava formaram-se turmas com alunos fora da 

faixa etária e fiz um curso nessa área para acelerar os ensinamentos a esses alunos 

e em 02 anos os mesmos concluíam o Ensino Fundamental Maior, trabalhava no 

matutino com alunos de 1ª a 4ª séries e no noturno com esses alunos cuja idade 

variava entre 15 a 40 anos. 
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(1)- Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar nesta área da 

educação? 

(2)- Inicialmente não. Mas não demorou muito, e a Secretaria de Estado da 

Educação fez um curso com todos os professores que trabalhavam com jovens e 

adultos. 

(1)- Gosta do que faz? Por quê? 

(2)- Sim. Trabalhar com Adultos me ajudou a refletir que não há um determinado 

tempo para aprender, o que importa mesmo é vontade que essas pessoas 

demonstram ao ir à escola em busca de conhecimentos e tentar mudar para melhor 

suas vidas. Eu mesma me graduei aos 49 anos. Me sinto realizada ao ver as 

pessoas que foram meus alunos fazendo um concurso e sendo aprovadas. 

(1)- Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para um 

educador de adultos? 

(2)- Um educador de adultos deve respeitar a vivência de seus alunos, todos eles ao 

virem à escola têm uma história de vida que deve ser respeitada e valorizada. 

Aproveitar seus saberes prévios para ensinar como podem viver melhor, deve apoiar 

e estimular esses alunos a lutarem por seus direitos, pois se buscaram a escola 

depois de adultos é porque não tiveram oportunidades de estudar no ensino regular. 

(1)- No seu entendimento, quais as especificidades do público adulto em termos de 

formação/aprendizagem? 

(2)- São alunos que trabalham o dia inteiro, tem uma história de vida e vêm 

cansados e se os professores que trabalham com esses alunos não ministrarem 

aulas dinâmicas e com temas que interessem a esses alunos muitos desistem. Eles 

aprendem com facilidade aquilo que os interessa, para isso o educador deve tentar 

conhecer o máximo a história de vida desses alunos. 

(1)- Em sua opinião que princípios devem assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

(2)- Um orientador/professor de adultos deve ter uma atuação voltada para o 

RESPEITO à diversidade; capacidade de se solidarizar com esses alunos; favorecer 
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a autonomia e desenvolvimento. A preservação da cultura dos alunos deve ser um 

dos princípios básicos de um educador de adultos. 

(1)- Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

(2)- Os cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil tem como prioridade a 

formação dos professores. Mas também estão voltados para a comunidade, todas 

as pessoas que tem o Ensino Médio, desejam ingressar numa universidades e se 

submeterem ao seletivo/vestibular e forem aprovados poderão estudar na UAB. 

(1)- Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que critérios? 

(2)- Os critérios em que esses cursos são escolhidos são de acordo com a realidade 

de cada região/polo. Os critérios são as necessidades da região, isto é, como a 

educação brasileira ainda tem muito a melhorar sua qualidade, esses cursos são 

voltados mais para a formação de professores, já que a maioria dos professores da 

zona rural brasileira só tinham o Ensino Médio e muitos nem o Ensino Fundamental, 

eles foram definidos para formação de professores. Entretanto, estamos a espera de 

outros cursos, já foi solicitado os MEC cursos como: Administração; Biblioteconomia, 

Ciências Contábeis, etc, e esses cursos estão voltados para a comunidade. 

(1)- Quem participa de sua escolha e definição? 

(2)- A participação na escolha desse curso parte das Universidades credenciadas 

pelo MEC e sua definição é do Ministério da Educação e Cultura. O prefeito 

Municipal solicita os cursos às Universidades que enviam essa solicitação ao MEC e 

ele define quais cursos devem ser ministrados no polo. 

(1)- Na prática, como eles se desenvolvem? 

(2)- A Universidade Aberta do Brasil funciona com cursos a distância ou 

semipresenciais, isto é, somente nos finais de semana. O polo deve possuir uma 

estrutura adequada para que esses cursos funcionem, tais como: laboratório de 

informática, técnicos em informática para orientar os alunos que não possuem 

habilidades com informática. Há tutores presenciais, que junto com os alunos 

definem os dias da semana que poderão ajudar os alunos, por exemplo, os tutores 

promovem seminários, grupos de estudos, ajudam os alunos em atividades mais 
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complexas, aplicam provas, indicam a bibliografia adequada para esses alunos. Ou 

seja, os cursos da UAB se desenvolvem a distância. 

(1)- Enquanto coordenadora deste polo, quais são as suas funções? 

(2)- Minhas funções enquanto coordenadora deste polo são:  Acompanhar e 

coordenar as atividades docentes, discentes e administrativas do polo; garantir às 

atividades da UAB a prioridade de uso da infraestrutura; participar das atividades de 

capacitação e atualização; elaborar e encaminhar à UAB/DED/CAPES, relatório 

semestral das atividades do polo ou quando solicitado; elaborar e encaminhar à 

coordenação do curso relatório de frequência e desempenho dos tutores e técnicos 

atuantes no polo; acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a distância; 

acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais didáticos aos alunos; zelar pela 

infraestrutura do polo; relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador 

do curso; articular junto com as IPES presentes no polo calendário acadêmico e 

administrativo que regulamente as atividades dos alunos no polo; articular-se com o 

mantenedor do polo com o objetivo de prover as necessidades materiais, de pessoal 

e de ampliação do polo; receber e prestar informações aos avaliadores externos do 

MEC. 

(1)- A UAB tem algum conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do contexto 

de formação? Ou seja, procura ter algum conhecimento prévio sobre os 

formandos/alunos que vão frequentar os cursos? Se sim, o que se procurou saber 

sobre eles? Se sim, esse conhecimento prévio sobre os formando/alunos é tido em 

conta no processo formativo? De que forma? 

(2)- Essa é uma pergunta difícil de responder, quando iniciam as inscrições de um 

curso da UAB, qualquer pessoa pode fazer sua inscrição, de qualquer lugar pode 

participar do seletivo, se matricular e estudar, já que as maiorias dos cursos são à 

distância e os momentos presenciais só ocorrem mensalmente, portanto, em nosso 

polo temos alunos de vários municípios, até da capital, que é um dos polos mais 

próximos, é uma realidade bem diferente da nossa. Quanto aos alunos dos 

municípios vizinhos ao nosso, temos conhecimentos deles, porém os cursos são 

organizados pela IES, que os organizam de forma a atender todo o Estado. Porém 

todos esses alunos tem algo em comum, não puderam estudar na idade certa, são 

pessoas com experiência de vida e os tutores tem a recomendação de levarem em 
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conta essas diferentes realidades dos alunos.  Mas se os estudantes forem pessoas 

dinâmicas em suas profissões e estudarem um curso voltado para a sua área de 

atuação, esses conhecimentos ajudam o aluno sim no processo formativo. 

(1)- Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê? 

(2)- Em curso de EaD é difícil existir esse conhecimento prévio, bem diferente dos 

cursos presenciais, mas seria interessante se houvesse esse conhecimento prévio, 

geralmente nas primeiras de aulas, ou tutores procuram se informar mais sobre a 

realidade desses alunos, quando não pode ser presencialmente, eles utilizam os 

recursos tecnológicos existentes no polo. 

(1)- Durante o desenvolvimento dos cursos como é realizado o acompanhamento da 

equipe pedagógica?  

(2)- Esse acompanhamento pedagógico é realizado pelos coordenadores dos 

cursos, eles avaliam as notas das provas/avaliações, o nível das tarefas 

desenvolvidas pelos alunos, o acesso ao AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 

as participações nos fóruns. Quando os alunos de um curso não estão se 

desenvolvendo de acordo com as expectativas dos coordenadores de cursos, eles 

procuram intervir para saber o que pode ser feito para melhorar o desempenho dos 

alunos. 

(1)- Que tipo de articulação existe entre a equipe e os professores/tutores? 

(2)- Durante o ano letivo os tutores, professores, coordenadores se reúnem duas ou 

três vezes na Instituição de Ensino Superior onde o curso está vinculado e juntos 

distem estratégias para melhorar o desempenho de todos os envolvidos nesse 

processo. 

(1)- Como e com que regularidade ocorre essa articulação? 

(2)- Como foi falado anteriormente, entre duas ou três vezes no ano. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas 

de horários… -, nas escolhas feitas, no processo formativo em sala de aula, etc)? 
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(2)-  Os tutores de polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil ao 

assinar o termo de compromisso junto ao MEC, aceitam a carga horária de 20 horas 

semanais, dentre estas, 08 horas é para planejamento das atividades e acesso ao 

ambiente para verificação dos alunos que estão participando e postando suas 

atividades no prazo, cobrando dos atrasados, as 12 horas restantes ele fica no polo, 

num horário previamente discutido com os alunos para ajudar nas dúvidas, envio de 

tarefas, aplicação das provas, grupos de estudos, seminários. Essa tomada de 

decisão na escolha dos horários é combinada com os alunos, as demais atividades 

são orientadas pela IES, e os alunos recebem essa comunicação do professor 

especialista, coordenador do curso e tutor com bastante antecedência para se 

programar.  

(1)- Que tipo de metodologia é utilizado nos cursos da UAB? 

(2)- A metodologia utilizada nos cursos da UAB é através do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Entretanto, nossa metodologia é a mesma utilizada em 

cursos presenciais: livros, leitura, produções textuais, trabalhos em grupos, 

seminários (presenciais), a única diferença é que o uso da internet nos cursos 

ofertados pela UAB é uma realidade constante, se utilizam os fóruns, as videoaulas, 

web conferências, chats, e-mail, mensagens de celular, etc. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Sim. Esse contributo ocorreu de forma muito significativa, os professores estão 

em contínua formação e consequentemente melhoraram seu desempenho em sala 

de aula, antes da instalação do polo havia muitas pessoas sem oportunidades de 

estudar por falta de condições financeiras, atualmente a universidade está mais 

acessível e todos aqueles que desejarem estudar terão chances. A rede de hotelaria 

melhorou, antes só havia uma pequena pousada na sede do município, atualmente 

são cinco, elas hospedam os professores, alunos e familiares dos professores nos 

finais de semana. A venda de alimentação aumentou nos finais de semana, ou seja, 

além de elevar os conhecimentos das pessoas, a instalação do polo gerou emprego 

e renda para o município. 



 

 

 130 

 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim, contribuem e muito, antes esses alunos tinham uma postura de 

insegurança, atualmente estão mais confiantes, quase 90% dos alunos que 

estudaram ou estudaram no polo e fizeram um concurso público conseguiram ser 

aprovados e hoje tem um emprego estável. Há os que estão montando seu próprio 

negócio, enfim, os cursos da UAB estão contribuindo e muito para o 

desenvolvimento pessoal de seus formandos. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim. Melhorou o nível intelectual desses alunos e consequentemente tornaram-

se melhores profissionais. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim de 

que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim. A melhoria da condição social e econômica é bem visível. No município e 

na região os professores de nível médio ganham um salário mínimo, enquanto que 

os graduados e pós-graduados ganham o dobro desse salário. Antes professores 

que possuíam veículos automotivos eram raros, atualmente quase todos os 

professores na região melhoraram suas residências, tem pelo menos uma moto, se 

expressam com mais segurança, estão desempenhando melhor suas funções. A 

partir do momento que se adquire mais conhecimentos se adquire mais confiança 

em si mesmo, se discute com os colegas em igualdade de condições, os seja, a 

educação é a melhor forma de se melhorar socialmente e economicamente, com 

dignidade e compartilhando os mesmos direitos que todos os cidadãos possuem.   

(1)- Obrigada por sua participação  

(2)- De nada 

 



 

 

 131 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM A ALUNA/FORMANDA 1 - DE PEDAGOGIA 

16/02/2015 

Entrevistadora (1): Boa tarde 

Entrevistada (2) - Boa tarde 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 41 anos 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB? 

 (2)- Em primeiro lugar as exigências das leis e Diretrizes Nacionais que exigem 

formação de nível superior para atuar na Educação Básica. Em segundo lugar foi a 

busca por novos caminhos para melhorar mina prática pedagógica. 

(1)- Qual o curso que está frequentando ou frequentou? 

(2)- Licenciatura em Pedagogia 

(1)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso? 

(2)- As expectativas foram as melhores: encontrar o que estava precisando para me 

tornar uma boa professora, embasamento teórico e prática, mudança de nível 

profissional e consequentemente um salário melhor, conhecer novas práticas. 

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Minhas expectativas ao concluir esse curso é de realizar um trabalho 

diferenciado, com práticas pedagógicas inovadoras que me proporcionem superar 

os desafios que os professores tem de encarar diariamente. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

(2)- Meus tutores foram pessoas conhecidas desde a Educação Básica, quanto aos 

professores das disciplinas esses eu não conheci, apenas eventualmente vinha 

alguém da UEMA – Universidade Estadual do Maranhão para aplicar uma prova, 

assistir um seminário ou orientar um trabalho dos alunos. 

(1)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou seus 
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formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, 

etc.) antes do início das aulas? 

(2)- Sim. Nossa coordenadora é uma pessoa conhecida como professora e houve 

uma ampla divulgação, portanto, antes do início das aulas o tutor já conhecia um 

pouco da nossa história de vida. 

(1)- Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tido em conta no 

processo formativo, nas aulas? De que forma? 

(2)- Como respondi na pergunta anterior, já havia conhecimento entre muitos alunos 

e tutores, mas como nosso curso é a distância e programado para todos os 

municípios do Estado, nossos conhecimentos prévios não são considerados, 

entretanto nossas atividades ou tarefas avaliativas tem conteúdos onde nossas 

práticas e saberes são levados em conta. 

(1)- Se não houve esse contacto prévio, pensa que esse conhecimento prévio 

acerca dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria 

existir? Por quê? 

(2)- O conhecimento prévio entre professores e alunos é fundamental para que o 

professor conheça a realidade dos alunos e que a aprendizagem ocorra de forma 

significativa para os alunos. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, 

no processo formativo em sala de aula, etc). 

(2)- Em cursos à distância a participação dos alunos na tomada de decisões é 

mínima, os professores ministram sua aulas através de vídeo aulas e essas aulas 

são voltada para todos os alunos de um curso. Quanto á escolha de horários, os 

dias de vinda ao polo o tutor sempre combina conosco essas datas, que geralmente 

é a mais conveniente para todos. 

(1)- Obrigada pela tua colaboração 

(2)- De nada 
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ENTREVISTADA REALAZIDA A ALUNA/FORMANDA 2 DE PEDAGOGIA 

17/02/2015 

Entrevistadora (1): Bom dia  

Entrevistada (2): Bom dia 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 33 anos 

(1)- Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa Universidade?  

(2)- Ensino Médio 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB?  

(2)- O interesse pela formação superior 

(1)- Qual o curso que está frequentando ou frequentou?  

(2)- Pedagogia 

(2)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso?  

(1)- As melhores possíveis. Iniciar e terminar com êxito o curso no qual estava 

cursando 

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Sem dúvida alguma muito confiante, que agora se abririam várias portas no 

campo profissional pelo fato de estar preparada profissionalmente com 

conhecimentos teóricos a priori aprendidos na graduação. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

(2)- Uns ao ingressar no curso e outros, ainda no Ensino Fundamental como 

professor na época. 

(1)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou seus 
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formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, 

etc.) antes do início das aulas? 

(2)- Sim 

(1)- Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tida em conta no 

processo formativo, nas aulas? De que forma? 

(2)- Com certeza houve esse interesse por parte dos tutores em saber de onde e 

qual o tipo de público/alunos iriam está lhe dando, para poder oferecer-lhes um 

suporte significativo no que diz respeito aos conhecimentos a serem 

complementados por partes deles. Além de saber suas culturas e o que cada um 

faziam. 

(1)- Se não houve esse contacto prévio, pensa que esse conhecimento prévio 

acerca dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria 

existir? Por quê? 

Não foi respondida 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários… - , nas escolhas 

feitas, no processo formativo em sala de aula, etc)? 

(2)- Uma boa participação, uma vez que os alunos participam ativamente do 

processo de decisão educativo/formativo, assim como conseguem opinar sim no que 

é melhor para todos até mesmo na questão dos horários que mais se adéquam as 

suas disponibilidades, isso sem prejuízo a carga horária do curso. 

(1)- Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

(2)- Sim, pois foi uma metodologia bem dinâmica. 

(1)- Como é a atuação do seu professor/tutor? 

(2)- Boa, pois o mesmo era bem dinâmico e confiante no que diz respeito aos 

conhecimentos repassados. 
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(1)- Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de seu 

curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

(2)- Sim. 

(1)- Você acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o 

decorrer deste curso? 

(2)- Com certeza foi bem importante para meu desenvolvimento intelectual. 

(1)- Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se 

sim de que forma? 

(2)- Sim. A academia não ensina apenas, ela amplia os conhecimentos prévios, uma 

vez que estes são de extrema importância para o decorrer da aprendizagem no 

curso. 

(1)- Em sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos 

deve possuir? 

(2)- Deve ser criativo, dinâmico e persistente, para incentivar aos alunos a não 

desistir nunca. 

(1)- Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

(2)- A insegurança causada pelo medo de errar e ser criticado pelos colegas, a 

indisponibilidade de horários para frequentar o curso pelo fato de trabalhar dois 

turnos. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Sem dúvida contribuiu sim, pois muita gente inclusive eu tiveram a oportunidade 

de ingressar no curso de graduação e também cursos de aperfeiçoamentos, e se 

não fosse a Universidade Aberta muitas dessas pessoas ainda não teriam formação 

superior devido a dificuldade de cursar uma graduação presencial pela falta de 

tempo. 
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(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, através dos conhecimentos teóricos adquiridos no curso pude enriquecer e 

aprimorar minha prática profissional e social. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, consegui me promover profissionalmente, sendo reconhecido enquanto 

profissional que alia a minha teoria a prática, além de passar em concurso dentro da 

minha área.  

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não 

por quê? 

(2)- Sim, porque consegui uma colocação profissional e assim garantir o sustento da 

minha família. 

(1)- Obrigada por sua colaboração 

(2)- De nada 
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ENTREVISTADA REALAZIDA A ALUNA/FORMANDA 3 DE PEDAGOGIA 

Em 18/02/2015 

Entrevistadora (1): Bom dia 

Entrevistadora (2): Bom dia 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 40 anos 

(1)- Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa Universidade? 

(2)- Licenciatura em Magistério Superior das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB? 

(2)- A oportunidade de me graduar em Pedagogia, pois somente assim poderia 

ensinar nas séries/anos finais do Ensino Fundamental. 

(1)- Qual o curso que está frequentando ou frequentou? 

(2)- Pedagogia Complementação 

(1)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso? 

(2)- Adquirir mais conhecimentos e me qualificar para o mercado de trabalho. 

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Exercer um trabalho de excelência na educação do meu município. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

(2)- Somente quando iniciou o curso. 

(1)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou seus 

formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, 

etc.) antes do início das aulas? 
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(2)- Somente no ato da matrícula e quando iniciou as aulas, não houve nenhum 

levantamento da minha cultura ou conhecimentos prévios. 

(1)- Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tida em conta no 

processo formativo nas aulas? De que forma? 

(2)- Não. 

(1)- Se não houve esse contato prévio, pensa que esse conhecimento prévio acerca 

dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria existir? Por 

quê? 

(2)- Sim. Deveria existir para conhecer o aluno e suas dificuldades, talvez seja esse 

o motivo de tantas desistências do curso desta instituição, frente as grandes 

dificuldades enfrentadas pelos alunos. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, 

no processo formativo em sala de aula, etc)? 

(2)- Penso que o aluno não tem nenhum poder de decisão, visto que os cursos já 

vêm prontos com suas disciplinas, planos, programas e cabe ao aluno apenas aderir 

as exigências que não são poucas. Os alunos de se esforçar ao máximo para 

cumprir todas as tarefas e nem sempre a ajuda dos tutores é suficiente para que os 

alunos consigam resolver todas as dificuldades. 

(1)- Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

(2)- Sim. 

(1)- Como é a atuação do seu professor/tutor? 

(2)- Atuação muitas vezes insuficiente para ajudar nos momentos de dificuldades. 

(1)- Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de seu 

curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

(2)- Não tive nenhuma participação. 
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(1)- Você acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o 

decorrer deste curso? 

(2)- Sim. Com certeza, pois vivenciei muitas situações que me ajudaram no decorrer 

do curso e na minha vida após o curso. 

(1)- Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se 

sim de que forma? 

(2)- Sim. Precisamos desenvolver competências que nos habilite desenvolver bem a 

nossa profissão e é nos cursos que adquirimos conhecimentos para isso. 

(1)- Na sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos 

deve possuir? 

(2)- Várias: paciência, acreditar nos seus alunos, desenvolver projetos voltados para 

a realidade deles, flexibilidade, dinamicidade, amizade, atribuir um significado as 

aulas dadas, levantar a autoestima de seus alunos.... 

(1)- Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

(2)- Falta de tempo, alguns tutores desinteressados, falta de fonte de pesquisas, 

muitos alunos desistiram por ter dificuldade de manipular o computador. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Sim, com certeza. Contribuiu no desenvolvimento das pessoas, fortalecendo a 

cultura do povo, na qualidade da educação dessa região, através de pesquisas 

voltadas para a valorização das riquezas culturais que estavam esquecidas. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim. Sinto-me realizada por ter conseguido estudar um curso de nível superior, 

meus pais são analfabetos, e essa conquista é também deles. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por quê? 
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(2)- Sim. Tenho certeza de que sou uma profissional capacitada para atuar junto a 

meus alunos de forma competente. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não 

por quê? 

(2)- Sim. Hoje sou bem mais valorizada, fiz um concurso recentemente e fui 

aprovada, já estou trabalhando em dois municípios e com essa valorização 

profissional meu salário aumentou e tenho uma vida bem melhor atualmente, 

embora a profissão de professor necessite ser reconhecida pela sociedade como 

uma categoria indispensável ao desenvolvimento humano. 

(1)- Obrigada por sua colaboração 

(2) De nada 
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ENTREVISTADA REALAZIDA A ALUNO/FORMANDO 1 DE FILOSOFIA 

Em 18/02/2015 

Entrevistadora 1: Boa Tarde 

Entrevistado (2): Boa Tarde 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 28 anos 

(1)- Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa Universidade? 

(2)- Magistério Médio na Modalidade Normal 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB? 

(2)- A oferta e a proximidade 

(1)- Qual o curso que está frequentando ou frequentou? 

(2)- Licenciatura em Filosofia 

(1)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso? 

(2)- As melhores. Estava muito ansioso com o curso; almejava aprofundar estudos 

na área de Filosofia e adquiri uma formação que atendesse as minhas necessidades 

e expectativas. 

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Continuar estudando na área e aprofundar os conhecimentos em níveis de Pós-

Graduação: Mestrado ou Doutorado. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

(2)- Na apresentação do curso e de sua estrutura. 

(2)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou seus 

formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, 

etc.) antes do início das aulas? 
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(1)- Não. Nossos primeiros contatos aconteceram dentro da estrutura e do 

funcionamento curso. 

(2)- Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tido em conta no 

processo formativo, nas aulas? De que forma? 

(1)- Se não houve esse contacto prévio, pensa que esse conhecimento prévio 

acerca dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria 

existir? Por quê? 

(2)- Acredito que esse contato prévio, no curso superior, é “desnecessário” porque 

se trata de um nível onde os educandos devem ter conhecimento de suas 

responsabilidades e firmar seu compromisso que, antes de mais nada, é com sua 

própria formação. Quanto a importância das questões inerentes a realidade de cada 

educando que possa aparecer e merecer atenção da instituição durante o 

desenvolvimento do curso acredito ser muito relevante. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, 

no processo formativo em sala de aula, etc)? 

(2)- Acredito que poderia haver maior “abertura” nas quest es inerentes à turma nas 

atividades que fora da estrutura curricular como por exemplo, festas, seminários de 

sala de aula... No que diz respeito a questão formativa relacionada a grade curricular 

tem que ser mesmo de responsabilidade da instituição.  

(1)- Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

(2)- Não. No início, com toda propaganda feita em relação à mesma até simpatizei. 

Contudo que o curso começou a desenvolver-se as falhas da instituição desfez essa 

opinião. 

(1)- Como é a atuação do seu professor/tutor? 

(2)- Embora o modelo educacional seja à distancia e esse elemento preconiza maior 

atuação dos educandos acredito que o tutor é de fundamental importância para o 

processo de desenvolvimento do curso e da aprendizagem dos educandos. Com 
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isso, creio que a atuação do meu tutor deveria ter sido muito mais presente para 

melhor contribuir com o curso. 

(1)- Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de seu 

curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

(2)- Não. 

(1)- Você acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o 

decorrer deste curso? 

(2)- Acredito que minhas vivencias como militante, professor e educador são as 

causas de eu ter permanecido no curso. 

(1)- Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se 

sim de que forma? 

(2)- Sim. Mas não na perspectiva da instituição, ou seja, não é a instituição que 

analisa e considera-os no processo formativo. São as necessidades que surgem 

durante esse mesmo processo que me fazem aplica-los nas atividades relacionadas. 

(1)- Na sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos 

deve possuir? 

(2)- Acredito que esse profissional deve possuir senso crítico e reflexo, habilidades 

metodológicas coerentes com a modalidade de ensino, ser paciente e criativo. 

(1)- Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

(2)- A realidade do estudo sozinho, ou seja, sem alguém que orientasse as 

questões/problemas. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Sim. O polo UAB II abrilhanta o municipio e as comunidades não só no aspecto 

físico, mas principalmente no aspecto pedagógico; temos tem o privilégio de ter mais 

de 80% dos professores atuantes na educação, tanto na sede quanto no campo, 



 

 

 144 

 

com nível superior completo. Nesse feito, o polo UAB II já tem sua singular 

contribuição.  

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim. Conhecimento, informação em maior ou menor grau/nível sempre contribui 

para o desenvolvimento dos que os adquirem, seja ampliando conhecimentos já 

existentes ou refutando-os. Eu puder adquiri muito conhecimento durante essa etapa 

de formação, apesar de muitas vezes a ausência ter sido fator presente, tanto minha 

quanto da instituição.  

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim. Abrindo espaço e proporcionando condições para a atuação política e 

pedagógica no exercício profissional de outra área de conhecimento (a filosofia). 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não 

por quê? 

(2)-  im.  as gostaria de distinguir os elementos “social e econômico” nesta 

reflexão. No presente momento a contribuição mais contundente do curso à minha 

pessoa dá-se no aspecto social não sendo este compreendido no que diz respeito a 

divisão social de classes, mas na atuação política como formador de opinião inserido 

dentro de uma sociedade. Quanto à questão econômica é uma perspectiva futura.  

(1) Obrigada por sua colaboração. 

(2) De nada. 
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ENTREVISTADA REALAZIDA A ALUNA/FORMANDA 2 DE FILOSOFIA 

Em 19/02/2015 

Entrevistadora (1) – Bom dia 

Entrevistada (2) – Bom dia 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 47 anos 

(1)- Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa universidade? 

(2)- Nenhuma 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num da UAB? 

(2)-  Para obter uma graduação, qualificação, e também por canta da flexibilidade do 

horário para poder estudar. 

(1)- Qual o curso que está frequentando? 

(2)- Licenciatura de Filosofia. 

(1)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso? 

(2)- Existia interrogação, quais os pontos positivos e negativos e será que realmente 

iria dá certo.  

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Superaram todas as expectativas, quanto os pontos positivos e negativos, pois 

deu tudo certo. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores? 

(2)- No momento na aula inaugural. 

(1)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com AUB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou 

formadores/ tutores procuram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, etc.) 

antes do inicio das aulas? 
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(2)- Não 

(1)- Se houve esse contacto prévio, o que procuram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tido em conta do 

processo formativo, nas aulas? De que forma? 

(2)- Não houve.  

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horário....- nas escolhas feitas, 

no processo formativo em sala de aula, etc.? 

 (2)- Sempre era questionado o horário, mas sempre  quem decidia era a 

instituição. 

(1)- Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

(2)-  Sim. 

(1)- Como é a atuação do seu professor/tutor? 

(2)- Sempre disposto a tirar as dúvidas e nos orientar conforme o seu alcance. 

(1)- Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de seu 

curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

(2)- Ele, sempre participou. 

(1)- Você acredita que sua vivencia o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o 

decorrer deste curso? 

(2)- Sim. 

(1)- Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se 

sim de que forma? 

(2)- Em parte sim, através do meu esforço e dos estudos e pesquisas. 

(1)- Na sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos 

deve possuir?  
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(2)- O educador deve atender os alunos conforme as suas necessidades e 

realidade. 

(1)- Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

(2)- Os desafios foram não saber informática, a distância para ir ao polo, o cesso a 

Internet. 

(1)- Em sua opinião a universidade aberta e os cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Sim, na forma de ter pessoas capacitadas e qualificadas para o mercado do 

trabalho. 

(1)- Em sua opinião a universidade aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, na forma de uma pessoa mais bem informada, com opinião própria, mais 

crítica. 

(1)- Em sua opinião a universidade e o curso que frequenta contribuem para o seu 

desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, na forma da minha capacidade e qualificação. 

(1)- Em sua opinião a universidade aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, em relação ao nível de graduação, e também ao meu trabalho. 

(1) Obrigada por sua colaboração 

(2)- De nada 
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ENTREVISTADA REALAZIDO A ALUNO/FORMANDO 1 DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E MATEMÁTICA 

Em 20/02/2015 

Entrevistadora (1) Bom dia 

Entrevistado (2) Bom dia 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 32 anos 

(1)- Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa Universidade?  

(2)- Ensino Médio e Magistério 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB?  

(2)- O interesse pela formação superior e a busca de novos conhecimentos 

(1)- Qual o curso que está frequentando ou frequentou?  

(2)- Matemática e Administração Pública. 

(1)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso?  

(2)- Iniciar e terminar com êxito os cursos que estou cursando 

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Que se abram várias portas no campo profissional pelo fato de estar me 

qualificando cada vez mais profissionalmente. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

(2)- Uns ao ingressar e outros durante o curso. 

(1)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou seus 

formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, 

etc.) antes do início das aulas? 
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(1)- Sim 

(1)- Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tida em conta no 

processo formativo, nas aulas? De que forma? 

(1)- Qual o tipo de público/alunos iriam está lidando, para poder oferecer-lhes um 

melhor suporte. 

(2)- Se não houve esse contacto prévio, pensa que esse conhecimento prévio 

acerca dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria 

existir? Por quê? 

Não foi respondida 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários… - , nas escolhas 

feitas, no processo formativo em sala de aula, etc)? 

(2)-Uma boa participação, pois os alunos participam ativamente do processo de 

decisão, assim como conseguem opinar sim no que é melhor para todos. 

(1)- Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

(2)- Sim, pois esta sendo bem dinâmica. 

(1)- Como é a atuação do seu professor/tutor? 

(2)- Boa, pois o mesmo é bem dinâmico, o que nos ajuda a compreender melhor os 

conteúdos.  

(1)- Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de seu 

curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

(2)- Sim. 

(1)- Você acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o 

decorrer deste curso? 

(2)- Com certeza foi bem importante para meu desenvolvimento intelectual. 
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(1)- Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se 

sim de que forma? 

(2)- Sim. Pois é a partir desses saberes que terei condições de compreender o que 

estou vivenciando no curso.  

(1)- Na sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos 

deve possuir? 

(2)- Deve ser criativo, dinâmico e persistente, para incentivar aos alunos a não 

desistir nunca. 

(1)- Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

(2)- O medo de errar e ser criticado pelos colegas. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Com certeza. A Universidade Aberta contribui na vida muitas  pessoas, pois 

possibilita que possamos após nossa formação   superior conseguir ter um futuro 

promissor. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, através dos conhecimentos teóricos adquiridos no curso estou podendo 

enriquecer e aprimorar minha prática profissional e social. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, estou conseguindo me destacar profissionalmente, sendo reconhecido 

enquanto profissional, além de passar em concurso dentro da minha área.  

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não 

por quê? 



 

 

 151 

 

(2)- Sim, porque consegui uma colocação profissional e dessa maneira estou 

conseguindo o sustento da minha família e a realizar meus sonhos. 

(1) Obrigada por sua colaboração. 

(2) De nada. 
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ENTREVISTA REALIZADA COM O FORMANDO 2 DE AMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

E MATEMÁTICA 

Entrevistadora (1): Bom dia 

Entrevistado (2): Bom dia 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)0 31 anos 

(1)- Qual a sua formação ao ingressar no curso dessa Universidade? 

(2)- Ensino Médio 

(1)- O que o/a levou a inscrever-se num curso da UAB? 

(2)- Flexibilidade e comodidade  

(1)- Qual o curso que está frequentando ou frequentou? 

(2)- Bacharelado em Administração Pública e Licenciatura em Matemática 

(1)- Quais as suas expectativas quando iniciou o curso? 

(2)- Não muito boas, pois não acreditava muito em EAD, mas superaram todas 

minhas expectativas e hoje me identifico muito com esta modalidade de ensino. 

(1)- Quais suas expectativas ao terminar o curso? 

(2)- Continuar estudando EAD e conseguir trabalhar na área de formação. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formadores/tutores?  

(2)- Alguns desde criança, outros no momento de inicio do curso. 

(1)- Houve algum contacto, algum conhecimento prévio com a UAB e/ou com seus 

formadores/tutores antes do contexto de formação? Ou seja, a UAB e/ou seus 

formadores/tutores procuraram saber algo sobre você (sua profissão, sua cultura, 

etc.) antes do início das aulas? 

(2)- Não. 
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(1)- Se houve esse contacto prévio, o que procuraram saber sobre você? Se houve 

esse conhecimento prévio acerca de si, ele é de alguma forma tido em conta no 

processo formativo, nas aulas? De que forma? 

(2)- Não houve. 

(1)- Se não houve esse contacto prévio, pensa que esse conhecimento prévio 

acerca dos formandos/alunos, por parte da UAB e tutores/formadores, deveria 

existir? Por quê? 

(2)- Sim, claro. Esse contato possibilitaria uma maior aproximação entre os alunos e 

o curso. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos nos cursos da 

UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas de horários…- , nas escolhas feitas, 

no processo formativo em sala de aula, etc)? 

(2)- Os alunos têm pouca participação nesse processo. 

(1)- Você gosta da metodologia utilizada no curso que ingressou? 

(2)- Sim, mas acho que pode ser melhorada a questão dos momentos presenciais. 

(1)- Como é a atuação do seu professor/tutor? 

(2)- Básica, dando suporte entre o aluno e a instituição, tirando algumas dúvidas 

básicas, etc. 

(1)- Tem tido alguma participação no planejamento das ações pedagógicas de seu 

curso ou em outra qualquer atividade do curso? 

(2)- Não. 

(1)- Você acredita que sua vivência o ajudou nas atividades desenvolvidas durante o 

decorrer deste curso? 

(2)- Sim, pois essa vivência nos permite uma participação maior no curso. 

(1)- Considera que os seus saberes são tidos em conta no processo formativo? Se 

sim de que forma? 
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(2)- Não, o que é levado em conta é o que aprendemos no decorrer o curso. 

(1)- Na sua opinião, quais as qualidades/competências que um educador de adultos 

deve possuir? 

(2)- Uma boa formação, carisma e acima de tudo, amor pelo que faz. 

(1)- Quais os principais desafios que você encarou ao ingressar neste curso? 

(2)- A adaptação às rotinas estabelecidas exigem muito esforço e força de vontade. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por quê? 

(2)- Sem dúvidas que sim. A partir do instante que qualifica profissionais para aturem 

no mercado de trabalho na mais variadas funções. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento pessoal? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Claro que sim. Conhecimento nuca é demais, a partir do momento que se estar 

adquirindo conhecimento, já se tem desenvolvimento pessoal e o curso me torna um 

profissional qualificado para atura no mercado de trabalho. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

o seu desenvolvimento profissional? Se sim de que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim. Pois me qualifica como um profissional habilitado para atuar no mercado de 

trabalho. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e o curso que frequenta contribuem para 

uma melhoria da sua condição social e econômica? Se sim de que forma? Se não 

por quê? 

(2)- Sim, pois quanto maior a qualificação, maior  retorno econômico que ela 

proporciona, melhorando também desta forma a condição social 

(1)- Obrigado por sua colaboração 

(2)- De nada 
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ENTREVISTA REALIZADA COM A TUTORA 1 DE PEDAGOGIA 

Em 21/02/2015  

Entrevistadora (1) Bom dia 

Entrevistada (2) Bom dia 

(1)- Qual a sua idade? 

(2)- 41 anos 

(1)- Qual a sua formação acadêmica? 

(2)- Letras Português/Francês, Pedagogia e Letras Inglês, com Pós Graduação em 

Psicopedagogia e Gestão Educacional 

(1)Há quanto tempo atua como professor? 

(2)- 18 anos 

(1)- Há quanto tempo atua como tutor/professor na Universidade Aberta do Brasil? 

(2)- 05 anos 

(1)- Você ao se formar como professor pensou em trabalhar com adultos? 

(2)- Sim, sempre trabalhei com adultos, ensino médio e ensino superior, atualmente 

estou trabalhando também com Fundamental II e tutora presencial do polo UAB 2 do 

curso de Licenciatura em Pedagogia – UEMA/UEMANET. 

(1)- Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar com alunos 

adultos? 

(2)- Sim, as graduações em Licenciatura Plena e as pós-graduações acima citadas 

(1)- Que área de formação orienta? 

(2)- Português, Inglês e Pedagogia. 

(1)- Gosta do que faz? Por quê? 



 

 

 156 

 

(2)- Sim, gosto muito, pois me sinto realizada contribuindo com a educação do meu 

país, levando as minhas experiências e meu aprendizado, compartilhando com os 

alunos e aprendendo também com eles. 

(1)- Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para um 

educador de adultos? 

(2)- Como se percebe, a profissão de educador exige um esforço concreto e coletivo 

dos profissionais da educação tendo em vista a construção e preservação 

do modelo de formação compatível com os reclames do meio sócio histórico. Na 

sociedade moderna, supõe-se requerer do professor uma base sólida de 

conhecimentos e organização profissional, para fazer face à necessidade 

de enfrentamento das forças adversas que, porventura, possam surgir, aos desafios 

postos neste contexto. Desse modo, requer, então, a busca 

insistente de embasamento teórico e a reconstrução sempre retomada dos 

mecanismos formais de formação, na busca de reeducação continuada do 

profissional educador. Haja vista, que a busca incessante de formação 

de profissionais críticos e experientes, capazes de lidar e de produzirem 

uma multifacetada gama de saberes, numa demonstração clara de domínio 

de algumas competências e habilidades inerentes ao professor/ educador como 

as competências científicas (saber), competências pedagógicas (saber fazer) e 

competências pessoais (saber ser). 

(1)- Quais são, no seu entendimento, as especificidades do público adulto em 

termos de aprendizagem? 

(2)- Para o público adulto, a aprendizagem deve ser de transformação social e de 

construção de conhecimentos. Conhecimentos sustentados na perspectiva daqueles 

que aprendem saberes diversos e que tenham especialmente um significado, pois 

esse tipo de público busca o que acham necessário ao acréscimo do seu 

aprendizado. Em sala de aula, é clara a preocupação desse aluno em saber se o 

conteúdo ministrado vai ou não servir no seu dia a dia. Como esse educando já vem 

com uma experiência de vida, o professor deve levar em conta essa bagagem ao 

preparar seu conteúdo devido cada um dos seus educandos terem a sua 

peculiaridade. Na sala de aula, ele busca além do conteúdo, busca também 
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mecanismos que promovam um desenvolvimento pessoal e profissional ou seja, o 

aluno adulto encontra-se muitas vezes aberto a novas descobertas.  

(1)- Em sua opinião em que princípios deve assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

(2)- A atuação do professor de adultos deve incluir a ética profissional, debatendo 

questões práticas, capazes de suscitar-lhe operações de pensamento que o 

desafiam e levam à reflexão e à pesquisa em busca de uma autêntica identidade 

apoiada em valores significativos. Esses valores significam as experiências que vão 

auxiliar o professor no levantamento de uma reflexão contínua sobre a realidade que 

o cerca, possibilitando-lhe um posicionamento profissional mais adequado. Ter 

sempre presente em suas atividades os princípios que servem de suporte ao 

processo de orientação, levando-o a uma ação mais consistente e coerente. Cabe 

enfatizar que o desempenho do papel do educador faz com que sua proposta seja, 

efetivamente, na educação. 

(1)- Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

(2)- É um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 

universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. Os cursos 

ministrados pela UAB, estão voltados ao público em geral, mas os professores que 

atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, 

gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito 

Federal. 

(1)- Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que critérios? 

(2)- A integração de um curso oferecido pelo sistema UAB somente será efetivada 

após a articulação do mantenedor (Estado ou Município) com pelo menos uma IES 

pública, participe do Sistema e, preferencialmente, sediada na mesma Unidade 

Federativa, para formalizar proposta(s) de curso(s) a ser(em) ofertado(s) pela(s) 

respectiva(s) IES no novo polo (e/ou em outros polos já integrados à UAB). 

(1)- Quem participa de sua escolha e definição? 
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(2)- Para que a escolha do curso desejado aconteça, a proposta deverá ser 

encaminhada à DED/CAPES, ser referendada pelo Fórum Estadual Permanente de 

Apoio à Formação Docente da respectiva Unidade Federativa. A proposta de curso 

será encaminhada pela respectiva IES à DED/CAPES, com a relação dos polos 

envolvidos na articulação, de acordo com as regras e o calendário estabelecido. 

(1)- Na prática, como eles se desenvolvem? 

(2)- Se desenvolvem através da DED/CAPES, a mesma realizará as análises 

pertinentes a fim de verificar o atendimento aos critérios determinados e, 

posteriormente, promoverá visita in loco ao novo polo para monitorar e cadastrar 

suas condições de infraestrutura física e tecnológica, de recursos humanos e de 

documentação. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formandos/alunos? (Houve algum 

conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do contexto de formação)? 

(2)- Conheci meus alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia na aula inaugural 

do curso em questão, não tive nenhum conhecimento prévio dos alunos, passei a tê-

lo depois de algumas aulas. 

(1)- Se houve um conhecimento prévio, o que procurou saber sobre eles? Se houve, 

esse conhecimento prévio é de alguma forma tido em conta no processo formativo? 

De que forma? 

(2)- Não houve conhecimento prévio. 

(1)- Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê? 

(2)- Acho que deveria existir sim, pois assim conheceria e trabalharia com esse 

conhecimento no primeiro momento com os alunos, saberia os problemas, as 

opiniões de cada educando, o que eles acham do curso escolhido e da EAD. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas 

de horários… -, nas escolhas feitas, etc.)? 

(2)- O grau de participação é muito pequeno, pois mesmos só vão ao quando são 

obrigados, quando acontece os seminários e as avaliações, porém com toda regra 
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existe exceções tem alunos que estão sempre presentes nas tutorias presenciais. 

Como tutora presencial estou sempre em meu horário de tutoria, tendo alunos ou 

não para serem atendidos. A escolha de horário fica a critério do tutor e dos alunos, 

pois temos que saber quais dias serão melhores para trabalhar com a turma. 

(1)- Como planeja suas atividades que desenvolve com seus alunos? 

(2)- As minhas atividades são planejadas de acordo com a disciplina em vigência e 

da necessidade do aluno, pois temos datas a cumprir de fóruns e atividade para 

envio no ambiente moodle de cada aluno e do tutor. 

(1)- Qual o nível de participação dos alunos na concepção e desenvolvimento de sua 

ação pedagógica? 

(2)- Em minha turma com há somente doze alunos que participam ativamente de 

todas atividades, seminários, avaliações e fóruns, percebo que a ação pedagógica 

que eu utilizo é plausível, pois tento de todas as formas chamar o aluno para seus 

deveres, explicitando o conteúdo da melhor maneira possível, levando-os a 

compreensão e ao aprendizado de cada disciplina pedida pela Universidade em que 

faço parte.  

(1)- Que metodologia (s) utiliza na sua atividade pedagógica? Por quê? 

(2)- As metodologias que utilizo com tutora presencial é de aconselhar o estudante 

sobre seu método de trabalho ou sobre a organização e o planejamento de sua 

caminhada de aprendizagem; ajudo o aluno a ele mesmo solucionar os problemas 

de compreensão do conteúdo, aconselhando, orientando e levando-o a refletir; 

ofereço o suporte necessário sobre os procedimentos administrativos do curso e o 

funcionamento do mesmo; tento motivar e encorajar o estudante ao longo de sua 

caminhada de aprendizagem 

(1)- Quais os materiais que utiliza/elabora?  Como são construídos? 

(2)- Utilizo sempre os fascículos das disciplinas que a UEMANET oferece a cada 

aluno, pesquisa de textos avulsos, internet, livros que a biblioteca do polo oferece, 

esses materiais são construídos de acordo com a disciplina em vigência. 

(1)- Que tipo de avaliação os alunos fazem? Em que momentos? 
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(2)- A avaliação é feita de forma processual, pois o aluno é avaliado através dos 

fóruns, das atividades, da participação no ambiente virtual de cada aluno e da 

avaliação escrita, onde esses itens são somados e depois extraído a média de cada 

aluno, porém é a universidade faz todo esse processo avaliativo, como tutora 

presencial ofereço a mediação e o suporte desse processo. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por que não dá esse contributo? 

(2)- Sim, contribui, pois, a UAB constitui-se de iniciativa educativa, fora de contextos 

escolares, marcada pela autonomia. Em vista disso, o desvelamento do 

desenvolvimento da autonomia de seus usuários apresenta relevância ao 

pensamento da educação, de modo a contribuir ao pensamento acerca da 

apropriação dos meios on-line para o fomento à autonomia em educação e o 

melhoramento da nossa região e das comunidades em gerais. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Com certeza a UAB contribui com o desenvolvimento pessoal de cada aluno a 

qual faz parte de instituição, porque gerar desdobramentos educativos referentes à 

tomada de uma postura de ação pelo estudante, estimulando-o ao desenvolvimento 

de uma conduta marcada pela autonomia. Essa postura se revela em práticas que 

se mostram fundamentais no contexto de uso das TICs, as quais demandam que o 

aluno possa ultrapassar o papel de passivo, de escutar, ler e decorar como repetidor 

fiel dos ensinamentos do professor e tornar-se criativo, crítico, pesquisador e 

atuante, para produzir seu próprio conhecimento. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim, os cursos oferecidos contribuem de maneira satisfatória aos alunos nela 

inseridos, faz com que a construção do conhecimento do aluno possa ser 

potencializada pela associação de diferentes ferramentas tecnológicas a serem 
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utilizadas em um ambiente virtual de aprendizagem e pelas experiências vivenciadas 

por comunidades colaborativas de aprendizagem, levando-o a um desenvolvimento 

profissional melhor do que se ele estivesse em um curso regular, o aluno faz parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem, não como mero receptor de 

informações, mas como provedor do conhecimento, através da interação com seus 

colegas de turma, experimentando as diversas ferramentas tecnológicas que lhes 

são disponibilizadas, e principalmente, como pesquisadores. Consequentemente o 

desenvolvimento profissional do aluno de EAD vai exercer um importante papel 

dentro da formação do ser humano na sociedade, porque o mesmo já tem 

experiência com a educação voltada a informação e tecnologia, desempenha uma 

posição ainda de maior destaque dentro do universo globalizado em que a 

sociedade se transformou, pois vivemos uma globalização das TI ’s. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim de 

que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim, é importante salientar que a proposta na área da EAD não é promover o 

domínio dessas ferramentas, pois a todo o momento evoluem em suas capacidades 

operacionais, mas a sua lógica, continua a mesma. Neste sentido, é fundamental 

reconhecer a importância das tecnologias da informação e da comunicação e a 

urgência de se criar conhecimentos e mecanismos coerentes que possibilitem sua 

interação à educação no intuito de auxiliar a promoção do conhecimento, a mesma 

faz com que haja uma melhoria na condição social e econômica do aluno nesta 

modalidade. É necessário compreender que as novas tecnologias são consideradas 

instrumentos portadores de linguagens de aprendizagem e que abrem um leque de 

possibilidades de desenvolvimento social, econômico, político, etc. 

(1) Obrigada pela colaboração 

(2) De nada 
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ENTREVISTA REALIZADA COM O TUTOR 2 DE FILOSOFIA  

Em 23/02/2015 

Entrevistadora (1): Bom dia 

Entrevistado (2): Bom dia 

(1)- Qual a sua idade?  

(2)- 32 anos 

(1)- Qual a sua formação acadêmica? 

(2)- Graduada em Filosofia, e Pós-Graduado em Psicopedagogia e Educação 

Especial. 

(1)- Há quanto tempo atua como professor? 

(2)- Trabalho na educação há 6 anos  

(1)- Há quanto tempo atua como tutor/professor na Universidade Aberta do Brasil?  

(2)- Trabalho há cinco anos. 

(1)- Você ao se formar como professor pensou em trabalhar com adultos? 

(2)- Não, mas as oportunidades para trabalhar com a educação de jovens e adultos 

foram surgindo, logo que me formei, fui aprovada no seletivo para contrato do estado 

e me lotaram para trabalhar com jovens e adultos, no turno noturno. Em 2013 fui 

selecionada para tutora, me adaptei a essa modalidade de ensino, apesar de ter 

encontrado algumas dificuldades, as quais foram superadas,  Está sendo possível 

propiciar aos educando uma educação de qualidade, que serve principalmente para 

formá-los como cidadãos participativos. É gratificante contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento dos alunos.   

(1)- Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar com alunos 

adultos?  

R -  Não, especificamente para essa modalidade de educação para jovens e adultos. 

Precisamos buscar sempre formação continuada, a EJA, exige uma maior interação, 

compreensão e receptividade para superar as expectativas dos alunos. 
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(2)- O educador necessita sempre se aperfeiçoar para desenvolver suas 

competências e contribuir para uma educação satisfatória e garantir o processo 

ensino-aprendizagem eficiente. A formação de professores para EJA é essencial 

para que haja uma educação de qualidade, pois somente dessa forma o educador 

será capaz de elaborar didáticas que resultem bons desempenhos em sala de aula, 

garantindo a permanência desses alunos na escola, 

(1)- Que área de formação orienta? 

(2) -Filosofia 

(1)- Gosta do que faz? Por quê? 

(2)-  Sim, é uma profissão gratificante do ponto de vista profissional e pessoal, 

destaco a possibilidade de influenciar na formação de futuros profissionais nada 

medida em que socializamos experiências ao transmitir conhecimentos, também 

transmitimos valores. Contribuímos para formar pessoas que sejam profissionais 

competentes, temos a possibilidade de sermos para eles um bom exemplo, 

compartilhar o conhecimento, ver seu crescimento profissional e pessoal é se sentir 

realizado enquanto professor. O fato de ensinar é aprender são uma troca de 

conhecimentos para ambos, ser professor me possibilita aprender continuamente, 

na troca de conhecimentos e no  desenvolvimento de soluções criativas aos desafios 

da sala de aula,  e dá oportunidade de  me  tornar um ser humano melhor em todos 

os sentidos 

(1)- Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para um 

educador de adultos? 

(2)- O fato de atender jovens e adultos que não tiveram oportunidade de frequentar a 

escola na idade adequada requer uma atenção maior, esse educando já vem com 

uma experiência de vida, o professor deve levar em consideração essa bagagem, e 

estar preparado para lidar e agrupar essas diversas experiências trazidas pelo 

educando e usá-las a seu favor.  A seleção dos conteúdos deve ser significativa e 

devem propiciar o domínio, a aplicação das informações, aprofundamento e 

enriquecimento, o educador tem que fornecer sempre orientações necessárias de 

como se desenvolverem profissionalmente, sempre levando em consideração o 
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conhecimento prévio dos alunos, respeitando e valorizando o nível de conhecimento 

de todos, 

(1)- Quais são, no seu entendimento, as especificidades do público adulto em 

termos de aprendizagem? 

(2)- A identidade do aluno da EJA apresenta uma diversidade muito grande, pois são 

trabalhadores na sua grande maioria, sem tempo para estudar e autoestima baixa, é 

importante sensibilizá-los que o estudo vai proporcionar um leque de oportunidades 

para seu crescimento intelectual, pessoal e profissional.  

(1)- Em sua opinião em que princípios deve assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

(2)-Nos princípios do respeito a diversidade, compromisso com uma educação de 

qualidade, luta por igualdade e vontade de ver mudanças ocorrerem. 

(1)- Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

(2)- Os cursos oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil tem como prioridade a 

formação de professores. Também tem cursos voltados para toda a comunidade.   

(1)- Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que critérios? 

(2)- Os cursos são escolhidos de acordo com as necessidades da região onde o 

polo está instalado. Os critérios de escolha são as demandas existentes na região, 

por exemplo, na nossa região, um dos maiores problemas era a falta de 

formação/graduação dos professores, então a maioria absoluta dos curso foi voltada 

para os professores. 

(1)- Quem participa de sua escolha e definição? 

(2)-  A escolha e definição dos cursos é feita pelas universidades conveniadas e a 

Prefeitura Municipal. 

(1)- Na prática, como eles se desenvolvem? 

(2)- Esses cursos se desenvolvem de forma distinta do ensino regular. As aulas são 

gravadas e os alunos assistem as videoaulas quantas vezes julguem necessário 
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para seu aprendizado, o material didático é disponível no AVA, os fascículos ou 

apostilas são distribuídos aos alunos, são indicados textos complementares. Como 

são cursos a distância e sua metodologia é diferenciada.  

(1)- Em que momento conheceu os seus formandos/alunos? (Houve algum 

conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do contexto de formação)?  

(2)-  No início do curso, devido a cidade ser pequenas já conhecia alguns dos 

alunos. 

(1)- Se houve um conhecimento prévio, o que procurou saber sobre eles? Se houve 

esse conhecimento prévio é de alguma forma tido em conta no processo formativo? 

De que forma? 

(2)- Sim, os conhecimentos prévios dos alunos devem sempre ser considerados 

pelos professores e durante todo o processo de ensino, para que isso ocorra é 

preciso planejar situações desafiadoras, que coloquem em jogos o que os 

estudantes sabem, para que eles possam refletir sobre as diferenças entre o 

conhecimento antigo e novo. Antes de qualquer nova situação, deve ser feita uma 

investigação de todos os conhecimentos prévios que possam influenciar o objeto de 

estudo. 

(1)- Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê? 

Não respondeu a questão 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas 

de horários…- , nas escolhas feitas, etc)? 

(2)- Como foi respondido antes, a participação dos alunos na tomada de decisões é 

mínima, a não ser no horário de tutoria, que juntos, alunos e tutores definem o 

melhor para todos. 

(1)- Como planeja suas atividades que desenvolve com seus alunos? 

(2)- As aulas sempre são conduzidas de forma criativa, inovadora, com uma pratica 

pedagógica voltada para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Com finalidade 

de desenvolver cidadãos críticos e reflexivos para que possam atuar de forma 
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participativa na sociedade, sempre utilizando métodos de ensino adequado, 

possibilitando aos alunos a oportunidade de alcançarem cada vez mais um nível de 

conhecimento que satisfaça suas necessidades como individuo de uma sociedade. 

(1)- Qual o nível de participação dos alunos na concepção e desenvolvimento de sua 

ação pedagógica? 

(2)- É satisfatório, pois sempre se utiliza metodologias diferenciadas a fim de cativar 

seus alunos a garantir o aprendizado e a permanência dos mesmos, 

proporcionando-lhes um ensino significativo, que os leve levem a análise critica dos 

fatos abordados em sala de aula e de seu meio social, trabalhando dessa forma 

todos interagem significativamente para melhor compreensão dos estudos.   

(1)- Que metodologia (s) utiliza na sua atividade pedagógica? Por quê? 

(2)- A metodologia desenvolvida está voltada para realidade dos alunos, ser 

dinâmica pela peculiaridade dos mesmos, e se pautar no desenvolvimento de 

habilidades utilizadas pelas exigências da sociedade. Precisamos contextualizar as 

atividades didáticas a partir deste vastíssimo conteúdo que é o universo do aluno, 

sempre resgatando a autoestima, estimulando a integração dos alunos na sala de 

aula. 

As atividades são desenvolvidas através de, aulas expositivas dialogadas, leituras  

orientadas de textos referente a cada disciplina, trabalhos individuais ou grupais, 

seminários, discussões e debates dirigidos, tarefas de assimilação de conteúdos etc.   

(1)- Quais os materiais que utiliza/elabora?  Como são construídos?  

(2)- Os materiais utilizados nas aulas são os recursos tecnológicos, computadores 

interligados à internet, livros, fascículos, sites da internet, textos complementares. 

São construídos geralmente na universidade a qual o aluno está vinculado. Mas os 

alunos também confeccionam alguns materiais com a ajuda dos tutores. 

(1)- Que tipo de avaliação os alunos fazem? Em que momentos? 

(2)- As avaliações ocorrem de várias formas, dentre elas podemos destacar: Fóruns, 

chats, atividades/tarefas, provas escritas, essas últimas são presenciais, seminários, 

grupos de estudos. 
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(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por que não dá esse contributo? 

(2)-  Sim, a educação é um transformador social pelo fato de que ela fortalece o 

indivíduo capacitando-o para vida, seja social ou profissional. A Universidade Aberta 

do Brasil é uma grande conquista para essa região, veio oportunizar o acesso a 

educação para as pessoas que dela necessitam, sendo um instrumento facilitador 

da oportunidade de frequentar uma faculdade pública, assim diminuindo as 

desigualdades sociais e consequentemente dando oportunidade de acesso ao 

conhecimento, favorecendo principalmente as pessoas sem condições financeiras 

de se deslocarem para grandes capitais. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim, contribuiu satisfatoriamente, um curso a distância facilita o acesso a 

educação, reduzindo custos, problemas de falta de tempo, além disso, estimula a 

autoestima e o desenvolvimento continuo, incentiva a atualização pessoal e 

profissional, pela sua flexibilidade, permite conciliar a atividade profissional com a 

vida pessoal,    

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim, a educação contribui significativamente para o desenvolvimento 

profissional das pessoas, bem  como a preparação dos alunos ao ingresso no 

mundo profissional, entretanto o maior desafio é promover uma educação capaz 

estabelecer a transformação social, uma educação cidadã que forme indivíduos 

aptos a exercer seus deveres e exigir seus direitos.   

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim de 

que forma? Se não por quê? 
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(2)- Sim, a educação é um indicador importante para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. A UAB trouxe oportunidade às pessoas de fazerem um curso de nível 

superior, possibilitando-as a promoverem seu desenvolvimento social e econômico, 

uma vez tendo acesso ao conhecimento, estas pessoas tem maiores oportunidades 

de trabalho e maiores rendas familiares, pois vários alunos antes mesmo de terem 

concluído os cursos tiveram oportunidade de empregos melhores, contribuindo para 

diminuir a grande desigualdade social existente.  

(1)- Obrigado por sua colaboração 

(2)- De nada 
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ENTREVISTA REALIZADA COM O TUTOR 3 DE MATEMÁTICA 

Em 23/02/2015 

Entrevistadora (1): Boa tarde 

Entrevistado (2): Boa tarde 

(1)- Qual a sua idade?  

(2)- 40 anos 

(1)- Qual a sua formação acadêmica? 

(2)- Licenciatura plena em Matemática e Pós Graduação Docência do Ensino da 

Matemática 

(1)- Há quanto tempo atua como professor? 

(2)- 16 anos 

(1)- Há quanto tempo atua como tutor/professor na Universidade Aberta do Brasil? 

(2)- Há mais de 04 anos 

(1)-Você ao se formar como professor pensou em trabalhar com adultos? 

(2)- Não, pois o trabalho com adultos constitui-se em um desafio haja vista que para 

tanto faz-se necessário uma metodologia própria e uma abordagem diferenciada das 

temáticas. 

(1)- Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar com alunos 

adultos? 

(2)- Não. A prática diária levou ao desenvolvimento de técnicas especificas para este 

tipo de trabalho.  

(1)- Que área de formação orienta? 

(2)- Curso de licenciatura em Matemática em nível de tutoria 

(1)- Gosta do que faz? Por quê? 



 

 

 170 

 

(2)- Sim. Trabalhar com ciências exatas, mais especificamente com matemática, 

suas tecnologias e a didática de ensino desta é muito gratificante. 

(1)- Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para um 

educador de adultos? 

(2)- Primeiro, ter suficiência de conhecimentos acerca da temática abordada; 

segundo, ter didática especifica para auxiliar aos cursistas a construírem saberes 

sobre o que está sendo apreendido; terceiro, gostar do que faz. 

(1)- Quais são, no seu entendimento, as especificidades do público adulto em 

termos de aprendizagem? 

(2)- Há, de certa forma uma autonomia; o aluno adulto possui características 

próprias como pensamento logico-indutivo, o que auxilia ao entendimento das 

temáticas abordadas. 

(1)- Em sua opinião em que princípios deve assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

(2)- Na formação cidadã, isto é, utilizar o trabalho como princípio educativo e a 

pesquisa enquanto principio pedagógico. 

(1)- Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

(2)- Aos alunos que não podem, por meios próprios, frequentar uma universidade 

regularmente; então, os cursos ofertados adequam-se aos alunos trabalhadores que 

se dispõem, nos fins de semana, aos estudos acadêmicos. 

(1)- Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que critérios? 

(2)- A seleção é feita mediante processo seletivo simplificado, nos moldes do antigo 

vestibular; sendo que a redação constitui parte importante nesse processo avaliativo, 

haja vista que equivale a 50% da nota. 

(1)- Quem participa de sua escolha e definição? 

(2)- O processo de escolha e definição dá-se pelos organizadores da instituição de 

ensino superior. 



 

 

 171 

 

(1)- Na prática, como eles se desenvolvem? 

(2)- Em aulas presencias e semi-presencias, com uso das TICs. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formandos/alunos? (Houve algum 

conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do contexto de formação)? 

(2)- Não. O conhecimento sobre os cursistas deu-se mediante contato ao longo do 

curso. 

(1)- Se houve um conhecimento prévio, o que procurou saber sobre eles? Se houve 

esse conhecimento prévio é de alguma forma tido em conta no processo formativo? 

De que forma? 

(2)- Como respondido na questão acima, o contato deu-se apenas após o início do 

curso. 

(1)- Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê? 

(2)- Não. Na verdade a impessoalidade de certo forma traz ao curso um caráter 

imparcial; como somos indivíduos movidos por uma subjetividade, esta poderia, de 

certa forma, atrapalhar no tratamento dado aos cursistas. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas 

de horários… - , nas escolhas feitas, etc)? 

(2)- Na verdade, deveria haver espaço para maior interação entre os tutores bem 

como entre cursistas, não só do mesmo curso, mas no geral para que a troca de 

experiências se constituísse em conhecimentos, produção coletiva. 

(1)- Como planeja suas atividades que desenvolve com seus alunos? 

(2)- As atividades são pensadas à luz do que é proposto pelo programa e 

cronogramas do curso. 

(1)- Qual o nível de participação dos alunos na concepção e desenvolvimento de sua 

ação pedagógica? 

(2)- Há inteira interatividade dos cursistas nessas ações. 
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(1)- Que metodologia (s) utiliza na sua atividade pedagógica? Por quê? 

(2)- Utiliza-se uma abordagem dialética, com vistas a promover espaços para 

reflexão – ação – ação refletida. 

(1)- Quais os materiais que utiliza/elabora?  Como são construídos?  

(2)- Utilizamos matérias dispostos no laboratório da UAB, bem como no uso de 

materiais didáticos construídos a partir de objetos reciclados.  

(1)- Que tipo de avaliação os alunos fazem? Em que momentos? 

(2)- Aos alunos são propostos avaliações subjetivas e objetivas expostas no AVA, 

bem como avaliação escrita nesse mesmo molde. Estas acontecem em momentos 

presenciais, aplicados pelo tutor presencial e/ou a distância.  

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por que não dá esse contributo? 

(2)- Sim, pois disponibiliza aos alunos que não tem acesso aos espaços acadêmicos 

cursar curso de licenciatura plena e/ou bacharelado, expandindo assim a produção 

cientifica bem como a difusão do saber. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim. O fato de um aluno cursar uma intuição pública de ensino superior, ter 

acesso aos conhecimentos nela produzido bem como participar desse processo de 

construção de conhecimento já é, por si só, um motivação. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim. Educação não se faz apenas professores em sala de aula, mas sim com 

professores bem formados em sala de aula. E é isso que os cursos da UAB 

proporcionam. 
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(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim de 

que forma? Se não por quê? 

(2)- Sim. O professor e/ou qualquer outro profissional leigo recebe remuneração 

inferior a de um outro profissional graduado ou a nível de pós-graduação. Dessa 

forma, entende-se que a valorização do profissional se dá mediante sua formação 

acadêmica. 

(1) Obrigado pela sua colaboração 

(2) De nada 
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ENTREVISTA REALIZADA COM O TUTOR 4 DE ADMINOSTRAÇÃO PÚBLICA 

Em 24/02/2015 

Entrevistadora (1) Boa tarde 

Entrevistado (2) – Boa tarde 

(1)- Qual a sua idade?  

(2)- 32 anos 

(1)- Qual a sua formação acadêmica? 

(2)- Licenciado em Pedagogia 

(1)- Há quanto tempo atua como professor? 

(2)- 4 anos 

(1)- Há quanto tempo atua como tutor/professor na Universidade Aberta do Brasil? 

(2)-  4 anos 

(1)- Você ao se formar como professor pensou em trabalhar com adultos? 

(2)- Sim. Na verdade, gosto de trabalhar com adultos, mas na verdade me preparei 

para lidar com crianças e adolescentes, mas os adultos merecem uma oportunidade. 

(1)- Você teve de fazer alguma formação específica para trabalhar com alunos 

adultos? 

(2)-  Não, fiz apenas o curso de tutores, este é voltado para o aprendizado para lidar 

com as novas tecnologias e também fala sobre o público alvo da educação a 

distância, que são pessoas adultas e com uma história de vida que deve ser 

respeitada.  

(1)- Que área de formação orienta? 

(2)- Administração Pública 

(1)- Gosta do que faz? Por quê? 

(2)-  Sim. Porque nos desafia a buscar novos conhecimentos. 
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(1)- Em sua opinião quais as qualidades/as competências imprescindíveis para um 

educador de adultos? 

(2)-  Dinamismo e empatia. 

(1)- Quais são, no seu entendimento, as especificidades do público adulto em 

termos de aprendizagem? 

(2)-  São pessoas que já tem sua visão de mundo formada e estão retornando aos 

estudos com muitas expectativas de mudanças. 

(1)- Em sua opinião em que princípios deve assentar a atuação de um 

orientador/professor de adultos? 

(2)-  Que atuem de forma interativa, empática mediando a aprendizagem do aluno. 

(1)- Em relação aos cursos ministrados pela Universidade Aberta do Brasil, eles 

estão voltados para quem? 

(2)-  Para Jovens e Adultos (especialmente os professores) 

(1)- Sabe dizer como eles são escolhidos e definidos? Com base em que critérios? 

(2)- Geralmente são cursos voltados para a área de Licenciatura, visando formar 

professores qualificados. 

(1)- Quem participa de sua escolha e definição? 

(2)-  Universidades conveniadas e a Prefeitura Municipal. 

(1)- Na prática, como eles se desenvolvem? 

(2)-  Os cursos acontecem num Polo de Apoio Presencial, onde há um tutor 

presencial. Todo material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). As avaliações ocorrem a cada mês ou dois meses presencialmente. 

(1)- Em que momento conheceu os seus formandos/alunos? (Houve algum 

conhecimento prévio dos formandos/alunos antes do contexto de formação)? 

(2)- Sim. 
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(1)- Se houve um conhecimento prévio, o que procurou saber sobre eles? Se houve, 

esse conhecimento prévio é de alguma forma tido em conta no processo formativo? 

De que forma? 

(2)-  Busquei saber os motivos que os levou a fazer o curso, o que faziam na vida e 

suas perspectivas com o curso. 

(1)- Se não houve pensa que esse conhecimento prévio deveria existir? Por quê? 

(2)- Sim. Temos de conhecer a realidade de nossos alunos para atuar com mais 

eficiência. 

(1)- Em sua opinião, qual o nível e grau de participação dos alunos e 

professores/tutores nos cursos da UAB (tomada de decisões realizadas – escolhas 

de horários…, -  nas escolhas feitas, etc)? 

(2)- Os nossos alunos de educação a distância tem de se adaptar ao cronograma da 

universidade, sua participação na tomada de decisão é mínima. 

(1)- Como planeja suas atividades que desenvolve com seus alunos? 

(2)-  Ocorre de acordo com as disciplinas desenvolvidas. 

(1)- Qual o nível de participação dos alunos na concepção e desenvolvimento de sua 

ação pedagógica? 

(2)-  Era para ser total, mas os alunos não gostam de frequentar o polo. 

(1)- Que metodologia (s) utiliza na sua atividade pedagógica? Por quê? 

(2)- Aula expositiva e dialogada e videoaulas. 

(1)- Quais os materiais que utiliza/elabora?  Como são construídos?  

(2)- Livros, computadores interligados à internet, pesquisas, fóruns, tarefas. 

(1)- Que tipo de avaliação os alunos fazem? Em que momentos? 

(2)- Avaliação escrita ao final de cada módulo. 



 

 

 177 

 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento desta região e de suas comunidades? Se sim, de que forma dá 

esse contributo? Se não, por que não dá esse contributo? 

(2)- Sim. O curso tem nos ajudado a refletir e discutir os problemas municipais. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento pessoal dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim. Porque os cursos da UAB possibilitam aos alunos uma colocação no 

mercado de trabalho e o conhecimento de sua realidade local. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos seus formandos/alunos? Se sim de que forma? Se 

não por quê? 

(2)- Sim. Porque eles dão suporte teórico aos que já tem a prática. 

(1)- Em sua opinião a Universidade Aberta e os seus cursos contribuem para uma 

melhoria da condição social e econômica dos seus formandos/alunos? Se sim de 

que forma? Se não por quê? 

(1)- Sim. Porque possibilita aos formandos uma colocação no mercado de trabalho e 

com um salário melhor. 

(1) Obrigado por sua colaboração 

(2)- De nada 

 

 

 

 

 

 

 


