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RESUMO 

 

A aprendizagem formal e tradicional tem dado lugar a um cenário desafiador no qual 
educador e educando não comungam do mesmo espaço físico. A Educação a 
Distância (EAD), ainda é vista como uma solução que agrega cada vez mais alunos 
de diferentes idades que desejam uma graduação de ensino superior ou a 
continuidade dela. A pesquisa com o título: “O estudante da EAD (educação a 
distância): um estudo de perfil e interação geracional” propõe conhecer as 
características do perfil atual do estudante da EAD, abordando o diálogo entre as 
gerações no ambiente social escolar. O enfoque da pesquisa é qualitativa, 
exploratória e descritiva com dados que foram coletados através de entrevista com 
08 alunos das gerações X e Y para assim entender se este perfil tem sido renovado 
com alunos mais jovens, do que a faixa etária de 25 a 45 anos. O resultado 
demonstra que alunos na faixa de 17 a 24 anos a cada ano aumentam 1% das 
matrículas. Já a faixa de 25 a 45 anos prevalece com 70% das matrículas. Portanto, 
este resultado revela que o perfil do aluno EAD ainda é o do jovem adulto, para 
adulto mais experiente, que busca a graduação com o propósito de progressão no 
ambiente profissional. As duas gerações citadas geração X e geração Y, mesmo em 
contextos históricos diferenciados de valores, crenças e comportamentos participam 
atualmente de uma transformação social que contempla os meios de produção do 
trabalho, a formação educacional e as relações sociais. O diálogo intergeracional 
direciona a um aprendizado compartilhado, participativo na troca de experiências 
mutuas. Para a geração X o jovem atual não é mais nomeado como o que precisa 
escutar e aprender, mas tem muito a partilhar, principalmente diante da facilidade 
com os meios tecnológicos. E para a geração Y, na partilha não há barreiras de 
idade, mas a segurança de interagir e se comunicar diante da troca de experiências.  
 
Palavras Chaves: Perfil, diálogo, intergeracional, aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

The formal and traditional learning has given rise to a challenging environment in 
which teacher and student do not share the same physical space. The Distance 
Education (EAD), is still seen as a solution that adds more and more students of 
different ages who desire a graduate higher education or continue it. The research 
entitled: "The student of EAD (distance): a study profile and generational interaction" 
suggests know the characteristics of the current profile of the student EAD, 
addressing the dialogue between generations in the school social environment. The 
focus of research is qualitative, exploratory and descriptive with data that were 
collected through interviews with 08 students of X and Y generations so as to 
understand whether this profile has been renovated with younger students than the 
age range of 25 to 45 years . The result shows that students in the range 17-24 years 
every year 1% increase in enrollment. Already the range of 25 to 45 years prevails 
with 70% of enrollments. Therefore, this result shows that the EAD student profile is 
still the young adult, for more experienced adult, seeking graduation in order to 
progress in the workplace. Both generations cited Generation X and Generation Y, 
even in historical contexts different values, beliefs and behaviors currently participate 
in a social transformation that includes the work of the means of production, the 
educational and social relationships. The intergenerational dialogue directs a shared, 
participatory learning in the exchange of mutual experiences. For the current young 
generation X is no longer named as you need to listen and learn, but has a lot to 
share, especially given the ease with technological means. And for generation Y, 
sharing no age barriers, but the security interact and communicate in front of the 
exchange of experiences. 

  

Key Words: Profile, dialogue, intergenerational, learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação a Distância vem crescendo no Brasil, com um número 

expressivo de matrículas nos últimos anos. Considerando os avanços das 

tecnologias de informação e comunicação é uma modalidade que indica também a 

democratização do ensino superior, principalmente em regiões carentes de 

instituições de ensino.  

Esta modalidade, que através dos meios tecnológicos, transmite 

informações para a construção do conhecimento exige um perfil diferenciado de 

aluno, pois, além de capacidades e habilidades com ferramentas tecnológicas, este 

deve também ser disciplinado atento às atividades que realiza na busca do 

conhecimento diante da cultura sócio-histórica em que está inserido. 

A aprendizagem formal e tradicional tem dado lugar a um cenário 

desafiador no qual educador e educando não comungam do mesmo espaço físico, 

mas se comunicam ativamente por mensagens, chats e fóruns online, contribuindo 

no desenvolvimento de competências diárias necessárias para sua aprendizagem. 

Vale salientar que o aluno componente do estudo desta pesquisa passa a 

ser o principal ator de seu aprendizado, desenvolvendo a autonomia e a 

responsabilidade necessária neste processo, com uma nova forma de agir, pensar e 

aprender a ser (BEHAR; SILVA, 2012). 

A pesquisa com o título: “O estudante da EAD (educação a distância): um 

estudo de perfil e interação geracional” propõe conhecer as características do perfil 

atual do estudante da EAD, abordando a relação entre as gerações no ambiente 

social escolar, considerando que fatores como mudanças ocorridas no modo de 

produção do trabalho, na expectativa de vida, expansão e democratização da 

educação determinam atualmente novas relações e novos comportamentos. 

A área educacional sempre foi constituída por alunos que seguem o seu 

ritmo natural de conclusão dos seus estudos e também de alunos que por diferentes 

motivos não conseguiram terminar e em determinado tempo de sua vida retornam 

aos estudos. 

Nas primeiras pesquisas realizadas sobre perfil de aluno, uma 

característica predominante é a idade, além da percepção de que muitos procuram a 
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modalidade EAD como um meio de formação que se adapta à limitação de tempo 

diante da possibilidade de continuar os estudos.  

Em meio a esta realidade, para Aretio (2001); Pallof e Pratt (2004) e 

Peters (2006), o aluno da EAD é percebido com um perfil mais adulto e maduro, que 

traz experiências e conhecimentos, sendo que sua vivência social e sua experiência 

profissional influenciam o modo sobre como ele interage em seus estudos. 

Os autores destacam neste perfil a idade, que se concentra em torno de 

25 a 45 anos. Ele é provedor de seu próprio sustento, está empregado, e 

preocupado com o bem-estar social da comunidade. Ressaltam também que por 

motivos pessoais e financeiros, entre outros, iniciou tardiamente a graduação no 

ensino superior. 

Atualmente, um fator marcante que tem atraído muitos indivíduos a 

continuar seus estudos é o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Segundo 

o cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), o adulto 

brasileiro vê sua expectativa de vida de 74.6 anos para 74.9 anos. Neste caso, com 

promessas de vida mais longa, ele é estimulado a continuar seus estudos diante dos 

desafios profissionais. 

Além deste público com idade mais madura, também se faz presente, de 

forma geral, o crescimento no número de matrículas em 2013 no ensino superior: 

foram mais de 7 (sete) milhões, sendo que 15% dessas matrículas foram para a 

EAD. 

A democratização na educação através de programas educacionais 

viabiliza também para muitos jovens o acesso à primeira graduação no ensino 

superior. 

Para a realidade brasileira o recorte de idade que representa a nossa 

juventude está mensurado em 15 a 29 anos. Dentro deste recorte aprovado em 

2010, com a Proposta de Emenda Constitucional nº 65, existe o subgrupo do jovem 

adulto, com idade de 25 a 29 anos. (PEC – Juventude, 2013). 

Assim, a EAD ainda é vista como uma solução que agrega cada vez mais 

alunos de diferentes idades que desejam uma graduação de ensino superior ou a 

continuidade dela. Uma escolha que se dá diante de situações como, por exemplo, a 

distância de faculdades e universidades e a flexibilidade de horários. 

Algumas pesquisas sobre gerações demonstram que elas são 

demarcadas em função do ano de nascimento. Não é a limitação de anos que inicia 
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ou finaliza o período de cada uma delas, mas, sim, todo o contexto histórico-social 

em que a geração perpetua como experiência de vida.  

Karl Mannheim (1952) foi o pioneiro no estudo sobre geração e considera 

que os homens não são seres solitários e partilham do caráter histórico de seus 

pensamentos e experiências formativas ao seu grupo, desenvolvendo pontos 

comuns, unificadores como resultados. Trata-se, portanto, de uma reflexão 

importante, na medida em que os grupos a que pertencem continuam ao longo do 

tempo a transmissão dessas experiências, passando de geração a geração. 

A geração pode ser definida por grupos com o mesmo contexto histórico, 

sociocultural compartilhado e categorizado por pesquisas através da idade: Belle 

Époque, nascidos em 1920/1930; Baby Boomers, nascidos em 1940/1950; Geração 

X, nascidos 1960/1970; Geração Y de 1980 a 1990; e finalmente a Geração Z, de 

2000 a 2010. 

Muitos estudos buscam compreender de que forma as diferentes 

gerações dialogam em espaços sociais como trabalho, escola e família, e como elas 

procuram estabelecer vínculos ou mesmo ligações que gerenciem a troca de 

conhecimento, habilidades e até mesmo conflitos.  

Não somente isto, mas os jovens atuais definidos por alguns autores 

como a geração net passam muito tempo conectados e obtém  com facilidade 

informações das mais variadas, e desta mesma forma partilham as mesmas em sua 

rede de contatos com motivação, criatividade e entusiasmo. 

Trata-se de perceber a EAD como articuladora intergeracional, um espaço 

educacional, cujo papel demonstra possibilidades diversas, de formação e 

qualificação profissional, além da contribuição social e da interação do aprendizado. 

A Instituição de Ensino Superior escolhida é uma Universidade particular 

da região do ABC Paulista. A Instituição é credenciada desde 2005 pelo Ministério 

da Educação, conta atualmente com 36 polos de apoio presencial em sua 

modalidade de EAD, espalhados por quatro regiões do Brasil, Sudeste, Sul, Norte e 

Nordeste. Estes, por se localizarem em regiões diversificadas dentro do território 

brasileiro, estabelecem um elo com a diversidade cultural. 

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva e 

documental, com entrevistas coletadas de 08 alunos da EAD dos polos da região 

Sudeste.   

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos. Após a 



17 

 

introdução, o tema, problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a 

contribuição do estudo. No capítulo 2, a fundamentação teórica apresentará os 

conceitos diante do tema proposto. No capítulo 3, a metodologia da pesquisa em 

questão, bem como, a coleta de dados e sua estrutura. No capítulo 4, intitulado 

como Análise e Interpretação dos dados de pesquisa são descritas as fases da 

pesquisa diante da descrição dos objetivos específicos. A pesquisa finaliza com a, 

conclusão e considerações finais sobre os resultados do estudo com o objetivo geral 

proposto. Encerra-se o trabalho com contribuições e sugestões para futuros estudos.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Considerando a pesquisa “O estudante da EAD (educação a distância): 

um estudo de perfil e interação geracional”, o questionamento parte do pressuposto 

que em uma sociedade é inevitável a relação cotidiana com o outro. 

Fatores sociais, como mudanças no modo de produção do trabalho, 

aumento da expectativa de vida e expansão e democratização da educação 

determinam atualmente que diferentes gerações convivam nos espaços sociais. 

Este fenômeno corrobora para novas relações e novos comportamentos, 

que podem gerar conflitos ou contribuições dentro de um espaço social. 

Isto não difere no espaço educacional, pois jovens e adultos maduros que 

buscam se formar e se aperfeiçoar, principalmente para o mercado de trabalho, 

interagem diante da necessidade de sua aprendizagem. 

A modalidade EAD da Instituição pesquisada tem como característica um 

encontro semanal dos alunos em polos presenciais espalhados em regiões do 

Brasil. Este modelo EAD da instituição transmite uma teleaula ao vivo com 

participações dos alunos via chat e atividade em grupo pós-aula.   

Para tanto, os alunos se reúnem e dialogam sobre o conteúdo ministrado 

sendo que, neste momento a interação entre eles é um fator extremamente 

relevante para as relações na partilha do aprendizado.   

Portanto, o problema de pesquisa parte das seguintes indagações: Quais 

características são predominantes no perfil atual do estudante EAD? A característica 

referente à idade dos alunos tem permanecido como jovem adulto e adulto mais 
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velho, ou seja, de 25 a 45 anos? Se esse perfil tem predominado com alunos mais 

jovens, a interação de gerações nesta modalidade de educação facilita e corrobora 

na aprendizagem mútua e coopera com a assimilação do conhecimento entre 

ambos? Ou gera conflitos? 

 
 
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é o de conhecer as características do 

perfil do estudante da (EAD), e descrever como se dá o fenômeno da interação 

geracional. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos específicos delimitam-se em: 

 Identificar o perfil deste estudante quanto à faixa etária; 

 Pesquisar o que leva este estudante a optar pela modalidade EAD; 

 Descrever como se dá o fenômeno da interação geracional entre 

estudantes desta modalidade.  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema desta pesquisa se justifica pelas crescentes reflexões teóricas 

sobre o contexto educacional na modalidade EAD, e por se tratar de um tema que 

ainda exige pesquisas para um delineamento mais abrangente, frente às mudanças 

que se promovem no processo de aprendizagem e troca de conhecimento entre as 

gerações que convivem no mesmo espaço social. 

De acordo com estudos e literaturas sobre a EAD, o aluno tem seu papel 

nomeado como o principal ator do processo de ensino, ou seja, de acordo com 
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Belloni (2006), ele é posicionado como o protagonista, mas na realidade, os indícios 

diante das ações pedagógicas configuram que há pouco conhecimento sobre este 

estudante. 

A relevância em identificar o perfil deste estudante quanto à faixa etária é 

o de atualizar se a idade preponderante ainda está na média de 25 a 45 anos, ou se 

ela tem decaído para alunos mais jovens, recém-formados no Ensino Médio, que, 

pela crescente necessidade do mercado de trabalho, buscam na EAD praticidade, 

autonomia e flexibilidade de tempo. 

E, diante do pressuposto de que esta modalidade exige características 

específicas de seus alunos, tais como organização, disciplina, atendimento a prazos 

e atenção concentrada, os mesmos não se atentam à necessidade pessoal dessas, 

o que acarreta, em muitos casos, na desmotivação e desistência do curso, ou seja, a 

evasão. 

Já o processo de interação geracional é tido como um fenômeno 

inevitável no cotidiano educacional. Este movimentar das gerações corrobora para 

novas relações e novos comportamentos, principalmente na troca colaborativa de 

experiência. 

A realidade da EAD busca renovar o processo educacional diante do 

apoio da tecnologia com interatividade, isto amplia de forma distributiva as 

informações e os conteúdos a estudantes de diferentes regiões. Mas todo esse 

processo necessita da relação e a interação com o outro, com suas ideias, suas 

críticas e opiniões, e isto se torna experiência que enriquece este fenômeno de 

colaboração, quebrando o isolamento, ou mesmo a rigidez, de um curso a distância.  

 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO  

 

 

A contribuição prevista para a pesquisa em relação ao tema escolhido 

abre a perspectiva sobre quais aspectos qualificam o aluno para o desafio desta 

modalidade de estudo e se esses o auxiliam para obter sucesso na conclusão do 

curso da EAD, bem como experienciar uma aprendizagem que corrobora com o 

coletivo.  

Portanto, a contribuição educacional prevista pode significar que as 
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características predominantes em seu perfil não se tratam apenas dos aspectos 

relativos à flexibilidade do tempo, a distância de centros universitários e ao acesso à 

tecnologia, mas também à necessidade de ser organizado, disciplinado, atender a 

prazos e ter atenção concentrada. 

Este dado possibilita um meio norteador a muitos estudantes que 

anseiam pela EAD, mas que não sabem se o seu perfil se enquadra à modalidade. A 

partir deste reconhecimento é possível traçar caminhos para que não se ocorra uma 

possível desmotivação diante dos estudos, desistência, ou mesmo um aprendizado 

pautado na superficialidade. 

Para contribuição social, a EAD tem proporcionado em seu ambiente 

educacional o encontro de estudantes de variadas idades, destacando-a, portanto, 

como uma articuladora de interação geracional. Basicamente, a interação e a troca 

de experiência de diferentes gerações podem induzir ao pensamento do conflito, e, 

ao invés disso, a leitura desta troca poderia ser vista como uma prática educativa 

que facilita e diminui distâncias.  

Desta forma, estes seriam diferenciais que englobam uma formação 

superior para indivíduos sociais e profissionais que reconhecem a importância do 

outro. Educação centrada na formação de profissionais voltados em sua atenção 

para o coletivo social. 
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2 FUNDAMENTAÇÃORI 

 

 

O presente capítulo fará uma revisão da literatura acerca dos temas 

propostos que fundamentam a pesquisa, destacando, primeiramente, a LDB e as 

metas do Plano Nacional da Educação (PNE) em relação a educação superior, bem 

como a EAD, sua regulamentação no Brasil, seu avanço diante dos cursos 

oferecidos e o crescente número de matrículas. 

Tratará das Políticas educacionais e a abertura para o ingresso na 

educação superior da juventude brasileira, assim como do modelo de aprendizagem 

que se sobressai diante do universo da EAD. 

A revisão também abordará as características do perfil do estudante atual 

e as diferentes gerações que hoje contemplam o contexto educacional da EAD. 

 

 

2.1 LEIS DE DIRETRIZES BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 

Na história da educação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9.394/96) foi um marco de vitória diante da dedicação de educadores que 

despendiam todo o esforço para que o povo pudesse ter acesso não somente à 

transmissão do conhecimento, mas ao que se refere hoje uma educação como 

processo formativo do cidadão. 

Instituída dentro do sistema de educação do Brasil em 20 de dezembro de 

1996, ela regulamenta e reafirma o direito à educação constituída na Constituição 

Federal de 1988. Definindo a responsabilidade entre os Estados, Municípios e 

União: “Art. 8º do Título IV- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino” 

(BRASIL, MEC, 1996).  

A LDB (9.394/96) tem um caráter descentralizador, este adotado para 

definir “Estrutura da Educação Nacional, com claras atribuições aos níveis da União, 

dos Estados e Distrito Federal, dos Municípios, das escolas e dos docentes” 

(CORDÃO, 2012, p.78). 
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Neste caso é atribuída às redes e estabelecimentos de ensino a 

autonomia na elaboração de seus respectivos projetos pedagógicos, com 

participações efetivas dos docentes nas propostas pedagógicas. 

Executar, planejar, avaliar as atividades e zelar pela busca de respectivos 

resultados faz parte da essência de qualquer docente. Sua orientação enriquece o 

currículo diante de meios que possam levar o aluno a um aprendizado contínuo e 

enriquecido com sua realidade. 

As riquezas destacadas na Lei de Diretrizes e Bases contemplam os 

direitos fundamentais do cidadão, tais como o direito à vida, o direito à educação e o 

direito ao trabalho. Outro destaque é a qualidade dos padrões mínimos para o 

ensino, sua manutenção e o de como tratar os recursos financeiros para sua 

manutenção. 

Mas apesar da Lei ser a espinha dorsal do cenário educacional atual, ela 

necessita do compromisso real para melhoria crescente na qualidade, pois o acesso 

à educação de qualidade é expressivo somente a uma parcela da população. Seus 

ajustes não acompanharam as transformações necessárias e prioritárias dentro do 

contexto educacional brasileiro, entre eles o da formação de docentes e, por isso 

assume um caráter inovador quanto à reflexão e inserção do novo, mas ainda se 

mostra insuficiente diante da demanda de qualidade que a educação brasileira 

necessita (CERQUEIRA et al., 2010).  

Sendo assim, o governo cria um Plano Nacional de Educação (PNE), com 

metas e prioridades fundamentadas na LDB, cujo objetivo tem relação com a 

qualidade da educação brasileira. Contudo, é preciso salientar que para a realização 

de um bom trabalho educacional para o próximo decênio há necessidade da 

participação ativa de educadores, sindicatos, secretarias de educação e 

comunidades nas metas e prioridades. 

 

 
2.2 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE 

 

 

Em 25 de Junho de 2014, foi decretada e sancionada a Lei 13.005, que 

aprova com a vigência de dez anos o novo Plano Nacional da Educação (PNE). 

Mensurado como uma disposição transitória da LDB (9.394/96), a partir da Emenda 
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Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009), passou a ser exigência constitucional, 

articulador do Sistema nacional da Educação (BRASIL, MEC, 2014). 

O planejamento educacional têm se tornado tarefa desafiadora diante do 

contexto e da complexidade que é o modelo federativo brasileiro. É evidente a 

necessidade de trabalhar de forma articulada com as 20 metas do PNE, para o 

esforço na eliminação das desigualdades históricas tão conhecidas no Brasil. 

O Ministério da Educação considera um trabalho articulado entre os 

planos de educação de Estados, Municípios e Distrito Federal e, por meio da 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), realiza a construção 

do Sistema Nacional de Educação (SNE), para que os acordos firmados diminuam 

lacunas das políticas educacionais. 

Suas 20 (vinte) metas como descrito a seguir se estruturam para a 

garantia do direito ao acesso à educação básica com qualidade, à universalização 

da alfabetização, ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais, 

redução das desigualdades e à valorização da diversidade, e dos profissionais da 

educação, com a responsabilidade e compromisso na educação superior 

considerando que, professores da educação básica e demais profissionais são 

formados para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade brasileira. 

 

 Quadro 1  

20 Metas do PNE e suas estratégias 

 

1 - Educação Infantil 
Até 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos de idade devem estar matriculadas na pré-escola. 
A meta estabelece, também, a oferta de Educação Infantil em creches deve ser ampliada de 
forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste 
PNE. 
 
2 - Ensino Fundamental 
Até o último ano de vigência do PNE, toda a população de 6 a 14 anos deve ser matriculada 
no Ensino Fundamental de 9 anos, e pelo menos 95% dos alunos devem concluir essa 
etapa na idade recomendada. 
 
3 - Ensino Médio 
Até 2016, o atendimento escolar deve ser universalizado para toda a população de 15 a 17 
anos. A meta é também elevar, até o final da vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas 
no Ensino Médio para 85%. 
 
4 - Educação Especial/Inclusiva 
Toda a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação deve ter acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, de preferência na rede regular de ensino, com a garantia de 
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sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados. 
 
5 - Alfabetização 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. 
Atualmente, segundo dados de 2012, a porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino 
Fundamental com aprendizagem adequada em leitura é de 44,5%. Em escrita, 30,1% delas 
estão aptas, e apenas 33,3% têm aprendizagem adequada em matemática. 
 
6 - Educação integral 
Até o fim da vigência do PNE, oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação 
Básica. 
 
7 - Aprendizado adequado na idade certa 
Estimular a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do 
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o 
Ideb: 
 
       2013 2015 2017 2019 2021 
Anos iniciais do Ensino Fundamental 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 
Anos Finais do Ensino Fundamental  4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 
Ensino Médio     3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 
 
8 - Escolaridade média 
Elevar, até 2013, a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar 
no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de 
menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
 
9 - Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos 
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, 
até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa 
de analfabetismo funcional. 
 
10 - EJA integrada à Educação Profissional 
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Os 
dados de 2012 apontam que apenas 0,7% dos alunos do EJA de Ensino Fundamental têm 
esta integração. No Ensino Médio, a porcentagem sobe para 2,7%. 
 
11 - Educação Profissional 
Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Em 2012, houve 
1.362.200 matrículas nesta modalidade de ensino. A meta é atingir o número de 4.086.600 
de alunos matriculados. 
 
12 - Educação Superior 
Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% 
da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 
 
13 - Titulação de professores da Educação Superior 
Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e 
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doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação 
Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 
 
14 - Pós-graduação 
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 
atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 
 
15 - Formação de professores 
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no prazo de 1 ano de vigência do  PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras da 
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 
 
16 - Formação continuada e pós-graduação de professores 
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último 
ano de vigência do PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica 
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 
 
17 - Valorização do professor 
Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a fim 
de equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do 6º ano da vigência do PNE. 
 
18 - Plano de carreira docente 
Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os(as) 
profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para 
o plano de Carreira dos(as) profissionais da Educação Básica pública, tomar como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido na Constituição Federal. 
 
19 - Gestão democrática 
Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da 
Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto. 
 
20 - Financiamento da Educação 
Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência da lei do 
PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 
 

 

Fonte: Ministério da Educação (Plano Nacional da Educação, 2014). 
 

 

A meta número 12 (doze) que trata da elevação da taxa bruta na 

educação superior descreve em sua estratégia o grande desafio que consiste em 

aumentar a escolaridade média da população, mecanismos estes que envolvem 

União, estados, municípios e Distrito Federal, na interiorização de instituições para 

abertura de vagas e inclusão de uma população marginalizada. 
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Meta Nr. 12 PNE-Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação 
Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 
24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% das novas matrículas, no segmento público (SITE 
OBSERVATÓRIO PNE, 2013). 

 

Este é um dos desafios urgentes para o decênio, pois o país ainda 

apresenta um percentual relativamente baixo de jovens, na faixa etária de 18 a 24 

anos, cursando o ensino superior: são apenas 14,6%. Este percentual, em alguns 

países da Europa, chega a mais de 50%. Em seu formato atual, o PNE deve ser 

acompanhado pela sociedade, pois o direito a educação deve ser prioridade 

máxima.  

 

 

2.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD 

 

 

2.3.1 Regulamentação 

 

 

Por décadas, a EAD tem firmado seu compromisso de levar educação 

aos lugares mais distantes do território brasileiro. É uma alternativa que permite 

ofertar cursos profissionalizantes e de ensino superior em várias áreas de 

conhecimento, atingindo pessoas de todas as regiões; em algumas situações 

desafiando a população a enfrentar dificuldades de uma formação, em prol da 

melhoria de qualidade de vida e, portanto se capacitando por meio do estudo para 

que também a desigualdade social diminua, formando profissionais qualificados para 

que se desenvolvam setores socioeconômicos.  

A princípio, ela foi instituída no sistema educacional brasileiro com a 

promulgação da LDB (9.034/96) no artigo 80 e 87, “efetivada por meio de edição do 

Decreto nº2. 494, de 10 de fevereiro de 1998, cujos artigos 11 e 12 foram alterados 

pelo Decreto nº 2.561, de 27 de abril de 1998, e da Portaria MEC nº 301, de 07 de 

abril de 1998” (RELATÓRIO, PORTARIA - MEC, 335-2002). 

A regulamentação dispunha sobre a oferta de cursos de graduação, 

bacharelados, licenciaturas e na formação de tecnólogos. Apesar da Portaria 
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Ministerial nº 335/2002 ter tido como objetivo a discussão sobre a questão dos 

referenciais de qualidade da EAD, em 20/12/2005 o Decreto 5.622 revoga a mesma, 

e estabelece: 

 

O artigo 1º do Decreto caracteriza a educação a distância 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.  

 

 

As políticas referentes ao credenciamento institucional, supervisão, 

acompanhamento e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados 

pelo Ministério da Educação também são estabelecidas no Decreto 5.622/05, 

Em 2003, o MEC elabora a primeira versão de um referencial de 

qualidade, mas diante da dinâmica e crescimento do setor e a renovação da 

legislação, “uma comissão de especialistas foi composta para sugerir mudanças no 

documento de 2007”. Assim segundo o MEC, o Referencial de Qualidade do Ensino 

EAD (2007), embora não tendo força de lei, norteia e orienta alguns aspectos 

relevantes em relação à modalidade de ensino. 

 

 

2.3.2 Principais Pontos do Referencial de Qualidade de Ensino EAD - 2007 

 

 

Apesar do Referencial de Qualidade do Ensino EAD (2007) estabelecer 

uma política de qualidade dentro do processo de aprendizagem da EAD, o texto 

esboça a relevância na compreensão de “EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, 

antes de se pensar no modo de organização: A DISTÂNCIA”. 

 

[...] embora a modalidade a distância possua características, 
linguagem e formato próprios, exigindo administração, desenho, 
lógica, acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, 
de infraestrutura e pedagógicos condizentes, essas características 
só ganham relevância no contexto de uma discussão política e 
pedagógica da ação educativa (REFERENCIAL DE QUALIDADE DO 
ENSINO EAD, 2007, p.7). 
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Portanto, faz-se essencial o Projeto Político Pedagógico estar alinhado à 

teoria do conhecimento, integrando conteúdos e práticas pedagógicas que 

dialoguem com a realidade social do aluno.  

 

[...] é o desenvolvimento humano, em uma perspectiva de 
compromisso com a construção de uma sociedade 
socialmente justa. Daí a importância da educação superior ser 
baseada em um projeto pedagógico e em uma organização 
curricular inovadora, que favoreçam a integração entre os 
conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do 
aprendiz consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e 
suas culturas) e com o conhecimento historicamente 
acumulado (REFERENCIAL DE QUALIDADE DO ENSINO 
EAD, 2007, p.9). 

 

Também o sistema de comunicação com uso de tecnologias atuais deve 

proporcionar um processo de interação entre os alunos com professores, garantindo 

o processo de ensino aprendizagem, oportunidades de desenvolvimento de projetos 

e reconhecimento e respeito em relação às diferentes culturas, e, construindo, 

portanto, o conhecimento, pois, sendo o aluno foco principal do processo, os 

sistemas de comunicação têm seu papel principal na agilidade das resoluções de 

questões referentes aos conteúdos pedagógicos. 

Considerando que a avaliação da aprendizagem deve possibilitar ao 

aluno desenvolver competências cognitivas, habilidades e atitudes diante dos 

objetivos propostos e um constante acompanhamento é importante considerar que 

diante das dificuldades deve haver estímulo durante o processo de ensino-

aprendizagem.  

O Referencial de Qualidade do Ensino EAD (2007), também o 

envolvimento de docentes, tutores, técnicos administrativos e a infraestrutura dos 

polos e gestão, com registros necessários validando todo o processo de 

aprendizagem deve ser acompanhado, gerenciado e supervisionado, caso contrário 

pode desestimular o aluno levando-o ao abandono do curso. 

Sua elaboração inicia a partir da discussão com especialistas do setor, 

cujas orientações propõem a organização de sistemas de EAD e, também tem 

função indutora na concepção teórico-metodológica. Para o Ministério da educação 

(2007), este documento tem como principal preocupação garantir a qualidade nos 

processos da educação à distância. 
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2.3.3 Educação Superior e EAD 

 

 

Diante do contexto social atual que envolve inovações tecnológicas, o 

conhecimento passa a ser um elemento importante para o desenvolvimento tanto 

socioeconômico como para assegurar privilégios dentro do mercado de trabalho. 

A UNESCO declara em seu documento “Fundamentos para Educação” 

(1998), que a sociedade atual tem se transformado em uma sociedade do 

conhecimento, e que a educação superior tem atuação plena e essencial para o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico dos indivíduos, agentes diretos dos 

desafios exigidos diante desta transformação. 

“O ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do 

desenvolvimento, social, político e, ao mesmo tempo, um dos polos da educação ao 

longo da vida” (ANELLI, et al., 2010, p.01).  

Mas esta realidade é bem nova na educação brasileira, pois, após a 

década de 1960, o ensino superior era popularizado como ensino de terceiro grau. 

Considerado um ensino de natureza elitista, onde a minoria capacitada 

financeiramente e culturalmente conseguia ter acesso.  

O pensamento da época era de que a linguagem utilizada por meio de 

codificações, modelos, símbolos e semânticas fugia da praticidade diária, ou seja, 

para conseguir compreendê-la era necessário ter condições especiais de 

aprendizado, o que se concretizava diante da escassez e precariedade da educação 

brasileira (SOUZA, 1979). 

Entretanto, no final do século XX e início do XXI, essa imagem começou a 

ser desmitificada. Os programas de políticas educacionais foram portadores de 

mobilização para que pessoas menos favorecidas economicamente tivessem acesso 

a educação do ensino superior. Este fator de inclusão marcante das políticas 

educacionais já era ministrado timidamente em alguns governos, mas com pouca 

adesão. 

As transformações sofridas na sociedade, como a rápida ascensão 

tecnológica, mobilizavam também a educação superior a formar indivíduos 

motivados e críticos com responsabilidade diante dos problemas sociais, além da 

necessidade de vínculo com o mundo do trabalho. 
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Capacitar profissionais a desenvolverem habilidades que facilitassem seu 

progresso profissional, gerando o aumento da empregabilidade e movimentando os 

setores econômicos. “[...] formandos e egressos que crescentemente serão 

chamados para deixar a situação de buscar trabalho para assumirem acima de tudo 

a função de criar trabalho” (UNESCO, 1998, art. 07) era um desafio para as 

Instituições de Ensino Superior, que contavam com a realidade de um número de 

matrículas em torno de 1,5 milhão na década de 90, e 2,6 milhões no ano 2000.  

O documento destaca que o crescimento nas matrículas também 

significava atingir a qualidade em certos componentes relevantes, principalmente a 

seleção cuidadosa e o treinamento contínuo de pessoal, e, particularmente, a 

promoção de programas apropriados para o aperfeiçoamento do pessoal 

acadêmico, incluindo a metodologia do processo de ensino e aprendizagem. 

O inicio de um século promissor na ampliação e desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação que ofereciam oportunidades na 

renovação de cursos e de métodos de ensino. Um ambiente adequado na qual a 

EAD iniciava o seu fascínio, com o embasamento de seu método através do uso de 

tecnologias, integrando as virtudes pedagógicas para assim atender as demandas 

educacionais, diante das propostas do mercado de trabalho (BELLONI, 2006). 

Pesquisas sobre as características da EAD a revelam como um 

instrumento de educação capaz de oferecer formação profissional, continuada e de 

capacitação a uma parcela da população de pouco poder aquisitivo à procura de 

inserção educacional e profissional, não impedindo que este seja um estudante da 

educação superior, com oportunidades iguais (LOPES, 2010). 

A autora traz neste contexto, a implicação sobre o cuidado de não 

substituir a EAD como um modelo de aprendizagem mecânica, que visa apenas a 

formação de profissionais que se capacitam em prol do desenvolvimento e 

crescimento da economia, considerando que, a educação é direito humano e a 

prática profissional é uma parte que complementa toda a vivência do individuo na 

sociedade. 

Na necessidade de uma resposta rápida diante da formação de 

profissionais para o mercado de trabalho há cursos superiores nesta modalidade 

com menor duração e que são cada vez mais procurados por alunos apressados por 

resultados. São cursos tecnólogos que em sua maioria tem a duração de 2 a 3 anos 

com valores mensais menores que licenciatura ou bacharelado. 
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Figura 1 Gráfico de Ofertas dos Cursos a distância entre os diferentes graus 
acadêmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/Inep 

 

O gráfico acima é resultado do MEC/Censo/Inep (2013) e, demonstra que 

a maioria dos estudantes faz a opção de 39,1% das matrículas em licenciatura, 

31,3% no bacharelado, 29,6% em cursos tecnológicos. Também pode se concluir 

que são as universidades privadas que concentram o maior número de alunos. 

A escolha pelo mercado de trabalho ainda é bem maior para aqueles que 

buscam um grau acadêmico, seja ele bacharelado, licenciatura ou mesmo o 

tecnólogo. O número que representa a licenciatura mostra que esta ainda continua 

sendo uma tendência na escolha dos universitários. O gráfico demonstra equilíbrio 

nas matrículas da EAD no país.  

 

 

2.3.4 Dados Atuais da Educação Superior – (Censo/INEP 2013) 
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Os dados abaixo demonstram que em uma década houve um avanço de 

inserção de alunos na educação superior em torno de 81%. Em 2003, esse número 

foi contabilizado em 3,5 milhões de matrículas e, em 2013, o salto foi para 7 milhões.  

Esses dados superaram as expectativas do governo, e demonstram que a 

sociedade está despertando para a questão da necessidade de educação. 

 

Figura 2 Gráfico de Evolução das matrículas de Educação Superior 2003/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/Inep 

 

Esse crescimento é configurado nos números de matrículas em cursos 

presenciais com 84%, e a distância com 15%, o que tem favorecido as instituições 

de ensino superior no lançamento de um número expressivo de cursos. Com mais 

de 1,2 mil cursos oferecidos, o total de alunos ingressantes na educação a distância 

em 2013 chegou a 15,8% de um total de 7milhões. As instituições particulares são 

responsáveis por 90% da oferta e 71% da efetivação de matriculas. 

Mas mesmo com essa demanda de oferecimento de cursos e matrículas 

nesta modalidade a cada ano alçando números mais elevados, ainda há uma grande 

defasagem na necessidade de oferta e demanda para o ensino superior brasileiro.  

Um dado que afirma esta realidade é que, em 2010, o último censo 

registrou uma população de 190.755.799 milhões de brasileiros; desse montante, 97 
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milhões do sexo feminino, e 93 milhões do sexo masculino. O total da população 

ativa de estudantes que conseguiu terminar o ensino superior foi de apenas 10,8%. 

 

Tabela 1 - Percentual de população Censo/2010 – conclusão de curso superior 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

A tabela acima, referente a dados demográficos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ano 2010, obteve um leve crescimento em 2012, para 

14,6 %. Para o observatório do PNE, este número não é tido ainda como satisfatório, 

mas o Brasil caminhou muito neste sentido, e continua a trabalhar, pois a Coréia do 

Sul tem o seu percentual em 65,7%; já nos países em desenvolvimento, como 

México e Chile, os índices estão acima de 22%. 

No entanto, mesmo que as matrículas estejam superando os anos 

anteriores, a taxa de escolarização da população jovem de 18-24 anos continua 

muito baixa com 14,6%. O MEC aponta que mais de 63% dos alunos dos cursos 
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presenciais de graduação estudam à noite, e muitos trabalham para o custeio do 

curso. Esses fatores influenciam muito na realidade do estudante brasileiro, levam 

ao cansaço e à desmotivação. Os valores das mensalidades também é um dos 

fatores que podem ocasionar o abandono e os baixos índices de aprovação 

(RELATÓRIO TÉCNICO, 2012). 

 

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

O cenário brasileiro, entre as décadas de 1990 a 2000, contemplava 

ainda a ideia de uma realidade de que, a educação superior era voltada para uma 

minoria elitizada. Este contexto social e educacional deu início a estudos de políticas 

inclusivas e compensatórias, pois era necessário que tais políticas corrigissem 

lacunas deixadas pelas insuficiências das políticas adotadas anteriormente. 

 O papel principal das políticas educacionais era o princípio de igualdade 

e equidade na educação brasileira. Um alicerce educacional formando indivíduo 

social responsável diante das demandas sociais tão comprometidas e necessitadas 

de inserção de profissionais qualificados para o desenvolvimento sócio econômico 

do país, tendo em vista o próprio acesso da população aos bens sociais, reflexo de 

todo esse processo de crescimento que o aprendizado contribui. (RELATÓRIO 

TÉCNICO, 2012). 

Um indivíduo que desenvolve seu aprendizado com qualidade não 

responde somente às exigências do mercado de trabalho, mas com as novas 

competências adquiridas se contrapõem aos modelos tradicionalistas, que permeiam 

tanto o universo profissional quanto o educacional, ou seja, é necessário também 

resgatar o pensamento crítico, que direciona olhar do individuo as necessidades 

básicas de seu contexto social. A seguir, alguns pontos importantes que o relatório 

explica do que se seguiu nas décadas posteriores. 

De acordo com o Relatório Técnico (2012), o governo federal inicia uma 

reestruturação na educação brasileira superior e promove um mecanismo de 

inclusão social no ensino superior para jovens de camadas sociais mais populares, 

esclarecendo o que de mais importante foi realizado a cada década. 

Estes cenários se desencadearam em 1970 com pressão social para 
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melhorias no ensino. Em 1980, o governo Collor estabeleceu metas, pois diante de 

análises da educação superior considerou algumas distorções, como a insuficiência 

de formação decorrente do crescimento socioeconômico da época e, gastos 

excessivos em algumas áreas de formação em detrimento de outras. 

Diante disso, o governo amplia o acesso ao ensino superior, estimula o 

desenvolvimento a pesquisas entre universidades e empresas, e amplia programas 

de pós-graduação e capacitação, valorizando profissionais na área da educação. 

Na década de 1990, ajustes fiscais desencadeiam uma expansão das 

redes privadas de ensino. Sendo assim, a educação superior é inserida no quadro 

de políticas públicas com um governo que anteriormente se comprometia apenas 

com a educação básica.  

Em 2002, mesmo com a rápida expansão das redes privadas e as 

matrículas nas instituições de ensino superior privado, chegando a 70%, os indícios 

de sustentação diante do número expressivo de inadimplência apontavam para o 

fato de que não bastava apenas a oferta de vagas para se democratizar a educação 

superior brasileira. Tal realidade acelerou a necessidade de se rever os programas 

de políticas educacionais já criados, almejando um que conseguisse atingir um 

número bem maior de estudantes. 

Ressalta-se que dentre os programas de créditos educativos que já 

haviam sido iniciados na década de 70 e não atingiram o núcleo central da 

democratização do ensino superior, o CREDUC – Programa de Crédito Educativo, 

que iniciou em 1970 foi institucionalizado em 1992, e terminou seu ciclo em 1998, 

atendendo 58.709 estudantes.  

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES1) foi 

criado em 1999, pelo MEC, e suas operações foram vinculadas à Caixa Econômica 

Federal. Atualmente, este programa dá concessão de financiamento a estudantes já 

matriculados no ensino superior presencial em cursos não gratuitos.  

No entanto, o Relatório destaca que em 2003 o Ministério da Educação, 

na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou um processo de reforma 

que visava democratizar o acesso ao ensino superior.  

                                                        
1 O FIES foi criado pela MP nº 1.827, de 27/05/99, regulamentado pelas Portarias MEC nº 860, de 
27/05/99 e 1.386/99, de 15/09/99 e Resolução, CMN 2647, de 22/09/99. As reedições da MP nº 1.827 
foram: MP nº 1.865-2, em 29/06/1999; MP nº 1.972-8, em 10/12/1999; MP nº 2.094-22, em 
27/12/2000 e Conversão na Lei 10.260, em 12/07/2001. 
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O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado como Medida 

Provisória em 2004, visando dar condições de acesso a estudantes carentes ao 

ensino superior por meio de bolsas de estudo. 

Em 2005, é sancionada a Lei nº 11.096, concedendo bolsas parciais ou 

integrais em IES privadas a estudantes que almejam sua primeira graduação, com 

um caráter compensatório e afirmativo de transformar as universidades públicas em 

referência para educação do ensino superior, bem como a inserção no projeto de 

desenvolvimento nacional.  

No início de sua implantação em 2005, apenas 13% dos jovens entre 18 a 

24 anos estavam matriculados, atualmente este número está em 14,6%. Este era e 

é um índice considerado baixo em relação a alguns países da América Latina, como 

Argentina, que tinha cerca de 40%, Venezuela, 26%, e o Chile com 20,6%.  

Desde a sua criação até o ano de 2013, foram mais de 1,2 milhões de 

estudantes com modalidades de bolsa integral e parcial. Como seu principal público 

é o jovem de classe social mais carente, este, para concorrer, deve possuir renda 

familiar de, no máximo, um salário mínimo e meio por pessoa para bolsa integral, e 

de três salários mínimos para a parcial, sendo que, para estudantes da educação 

distância o percentual chega a 13% deste total de bolsas. (BRASIL, MEC, PROUNI, 

2014). 

 

Figura 3 Gráfico de Número de Bolsas Integrais e Parciais do Prouni de 2005 a 2014 

 

Fonte: Sisprouni, 2014 – Prouni 2005 – 2º/2014. 

 

De acordo com o gráfico, o número de bolsas integrais vem superando 
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em dobro o de bolsas parciais. Atualmente, são alunos provenientes de escolas 

públicas e que têm se preparado através do Exame de Ensino Médio (ENEM). 

Muitos deles são os primeiros da família a se formarem no ensino superior. 

O crescimento se deve também às mudanças de expectativas de jovens 

estudantes em relação às oportunidades ofertadas pelo governo, isso demonstra 

que o processo tem acertado mediante a parceria com as instituições de ensino 

superior com a abertura de vagas em cursos necessários para o desenvolvimento 

pais (BRASIL, MEC, PROUNI, 2014). 

Ou seja, há um interesse crescente diante das políticas educacionais que 

concretizam para muitos o sonho da formação superior. A oferta de bolsas a cada 

ano tem dado resultados expressivos. 

Houve um crescimento de 38% na oferta de bolsas, integral ou parcial, 

oferecidas em cursos presenciais do 2º semestre de 2013 para o 2º semestre de 

2014. Porém, este número, na modalidade EAD, não foi muito expressivo, conforme 

apresentado pelo Ministro Henrique Paim no gráfico seguinte. 

 

Figura 4 Gráfico de Crescimento do número de Bolsas Prouni de 2013 a 2014  

 

 

Fonte: MEC/PROUNI/2014. 
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2.4.1 Juventude Brasileira 

 

Se há o despertar da juventude nas expectativas da formação em um 

curso superior, também há o despertar da sociedade para com a juventude atual. De 

acordo, com o estudo “Juventude Levada em conta” (2013), no momento único de 

sua história, o país conta com uma geração de 23,1 milhões de jovens de 18 a 24 

anos. 

É preciso salientar que esse jovem nasceu em um país sem ditadura, sem 

inflação e conectado com um mundo cada vez mais digital, exercitando, portanto, 

mais de uma maneira de se relacionar. Não há limites físicos, o modelo político da 

década de 60, hoje, não atrai; se há algo que o incomoda, ele vai para as redes 

sociais e lá se conecta com outros que pensam da mesma forma e, assim, juntos, 

movimentam-se de uma forma a levarem suas ideias para a partilha com todos. 

No Brasil, 76% dos jovens acreditam que o país está mudando para 

melhor, e 50% dos jovens se sentem conectados com pensamentos coletivos: a 

hierarquia e sistemas rígidos não abastecem mais as necessidades sociais. Eles, os 

jovens, sempre foram, em qualquer época, o elemento que atrai e busca mudanças. 

As mudanças nascem dos sonhos e a juventude alicerça tais sonhos que, 

atualmente, é a própria realidade que o cerca. Mudança implica luta e conquista. 

(PERFIL JOVEM BRASILEIRO, 2012). 

Os planos de um trabalho formalizado nas organizações, atualmente, não 

sugerem mais uma carreira tradicional com sistemas hierárquicos, mas consideram 

a necessidade de unir suas qualidades e conhecimentos ao trabalho. 

Todo esse esboço sobre a juventude faz parte do perfil do jovem 

brasileiro. O Brasil conta com um total de 51 milhões de jovens existentes hoje; de 

acordo com último censo (2010), estes representam pouco mais de 26% dos quase 

200 milhões de habitantes do país. 

No estudo “Juventude levada em conta” (2013), o grupo de jovens no 

Brasil tem o seu quadro subdividido em adolescentes, de 15 a 17 anos, com 10 

milhões (20%), jovens, de 18 a 24 anos, com 23,1 milhões (47%), e jovens adultos, 

de 25 a 29 anos, com 17,5 milhões (33%). 

Para a economia e desenvolvimento, são futuros trabalhadores que 

necessitam ser lapidados em suas habilidades e competências. Diante das rápidas 

transformações, qualquer que seja a qualificação que tenha, ela acaba por exigir não 



39 

 

a reprodução automática do fazer, mas a articulação nas relações vividas em nível 

escolar, nas informações e experiências vivenciadas. 

O profissional atual não pode se desvincular do aprendizado contínuo. 

Este é o momento em que se percebe que a educação acadêmica contribui para a 

formação de mão de obra especializada (2012). 

Mas a realidade demonstra que no Brasil milhares de jovens ainda se 

encontram fora do processo educacional. Esta, muitas vezes cruel, atinge 

principalmente famílias mais carentes e de instrução mínima diante das informações 

quanto às oportunidades que a educação pode trazer para todos. “Aqueles que nem 

trabalham, nem estudam chegam a 24% da população com 18 anos e a 25% com 

20 anos de idade”. Sendo que a maior parte desses jovens tem renda familiar 

inferior a dois salários mínimos. (CASTRO et al., 2013, p.4). 

Conforme citado anteriormente, o jovem de 18 a 24 anos representa a 

parcela de 47% de jovens com um número em torno de 23 milhões, cujo perfil é bem 

definido, segundo a última pesquisa do IPEA (2013), na qual, a maioria é do sexo 

feminino, por causa da transição para a maternidade, mas o sexo masculino tem 

aumentado a cada ano. O número total gira em torno de 8 milhões, de jovens que 

vivem uma fase de desilusão, e não se sentem capazes de entrar em universidades 

públicas, mesmo diante de políticas educacionais que possibilitam, atualmente, o 

seu acesso ao ensino superior. 

Uma das causas desse desinteresse é a desmotivação do próprio sistema 

educacional, pois o mesmo não é atraente. Muitos provêm de escolas das periferias 

da cidade, e, segundo o IPEA (2013) seria necessário ampliar as possibilidades 

entre as políticas públicas para que essa parcela da juventude possa compreender a 

sua importância.  

Um exemplo prático são as jovens do sexo feminino que engravidam e 

não encontram amparo para a continuidade dos estudos durante e pós-gravidez 

diante desta situação procuram as áreas profissionais mais informais e com o nível 

de escolarização baixo.  

Mesmo diante desta realidade, muitos jovens lutam pelo seu acesso às 

faculdades e universidades. Atualmente 30% da juventude atuante não tem uma 

trajetória linear do Ensino Médio para o superior e, sua faixa etária está em torno 

dos 25 anos. São filhos de pais que não cursaram o ensino superior e, com a 

expansão do setor privado e o setor público nesta área, conciliam o estudo com o 
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trabalho. Ou seja, 52% estão vinculados ao trabalho formal, e 13,3% estão à procura 

de emprego (IPEA, 2013).  

 

Figura 5 Gráfico de Perfil de idade do aluno inscrito no Bolsa Prouni 

 

Fonte: MEC/PROUNI/2014. 

 

Este dado é exposto pelo gráfico sobre as inscrições feitas no SISU 

(Sistema de Seleção Unificado-MEC), que demonstra, no segundo semestre de 

2014, o perfil de idade dos inscritos. A procura pela educação superior está sendo 

diversificada: a idade que prevalece é ainda a de 18 a 24 anos; em seguida, jovens 

de 17 anos, e, em terceiro, os jovens de 25 a 30 anos. 

São estudantes que por meio do ensino superior procuram vencer as 

exigências do mundo do trabalho, que não exige somente o domínio de um ofício, 

mas que o profissional também saiba pensar e agir em diversas situações (IPEA, 

2013). 

Esses dados relatam que o ensino brasileiro trava uma luta para vencer a 

batalha da quantidade de alunos que precisam estar dentro das escolas, mas, diante 

de uma sociedade que valoriza o conhecimento. Essa valorização engloba uma 

adesão urgente de estudantes que não direcionem sua formação na superficialidade 

em cursos emergentes, pois acabam por não responder à demanda necessária de 

profissionais qualificados e de indivíduos sociais responsáveis. 
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É claro que a responsabilidade desta deficiência também é manifestada 

pelas condições de qualidade do próprio ensino brasileiro, mas este não é o foco de 

estudo desta pesquisa. O importante deste relato sobre a juventude é perceber 

segundo Cabrera (2013), que o conhecimento adquirido transforma o indivíduo e se 

torna sabedoria quando utilizado para o bem comum. 

 

 

2.5 AS CARACTERÍSTICAS DO PERFIL DO ESTUDANTE DA EAD 

 

 

Vale considerar que tratar sobre perfil é parametrizar dada realidade 

mediante um foco de pesquisa.  

A área de recursos humanos é uma das que procura dentro das 

organizações entender sobre o perfil de trabalho de um colaborador. Diante das 

linhas terapêuticas da psicologia, uma usada como instrumento para entender o 

perfil é a psicologia analítica, de Carl Gustav Jung. 

Jung (1971) passou a se dedicar aos meios pelos quais a consciência se 

expressa sendo quatro, as funções definidas pelo psicólogo que auxiliam 

organizações a entender o perfil dos profissionais. Segundo Jung (1971), a 

Sensação, Pensamento, Sentimento e Intuição – juntamente às atitudes de 

introversão e extroversão, representam os Tipos Psicológicos. Para o autor as 

pessoas utilizam esses quatro processos de duas maneiras opostas, Sensação e 

Intuição através das quais percebem as coisas – e a que usamos para julgarmos os 

fatos - Pensamento e Sentimento. 

Em sua pesquisa sobre atitudes, Lessa (2012) descreve de forma clara 

que o introvertido (que para a autora, não é tido como tímido) revela a capacidade 

que a pessoa tem de analisar e planejar. Já o extrovertido, caracteriza a pessoa que 

tem mais capacidade de responder rápido ao ambiente. As pessoas mais racionais 

que gostam do pensamento, e as pessoas mais emocionais que gostam das 

relações. 

Para a autora a maneira de se conhecer estes perfis é pela comunicação. 

A maneira de como uma pessoa se comunica revela muito dela, ou seja, se sua 

comunicação é muita direta, pautada em dados, ela é pragmática, uma pessoa 

voltada para objetivos. Já se esta comunicação não é verbal, com abraço, contato 
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ou mesmo de chamar para sair e colocar suas ideias, esta é uma pessoa 

extrovertida. Os perfis são observados através do modo como a pessoa se relaciona 

com o que está ao seu redor. 

A autora ainda destaca que a Teoria dos tipos de Carl Jung não busca 

rotular ou mesmo criar estereótipos quanto ao tipo psicológico de cada indivíduo 

dividindo as pessoas em categorias, mas é um instrumento de compreensão das 

variações individuais. 

Na área da saúde, a pesquisa da autora Camelo (2012), demonstra a 

preocupação de construir um perfil de profissionais que se adapte a enfermidades 

específicas, e isto induz a traçar diretrizes para uma melhor qualidade no setor. Os 

dados pesquisados mostram que a área da saúde procura conhecer o perfil 

sociodemográfico, clínico-comportamental, crenças e culturas. Assim, os 

profissionais identificados fornecem subsídios para delinear a construção do perfil. 

Um exemplo é um enfermeiro próprio para unidade de terapia intensiva. 

Na área educacional, instituições de ensino também querem caracterizar 

o perfil de seus alunos. Geralmente, os dados coletados são sociodemográficos e 

econômicos, e mesmo o professor procura conhecer seus alunos dentro do 

ambiente escolar para direcionar seu plano de aula.  

Na EAD, as características do perfil foram retratadas diversas vezes em 

inúmeras pesquisas. Estas procuram estudar basicamente idade e motivos da 

escolha do curso. A descrição de sua idade revela que este aluno está em torno dos 

30 anos, e que ele busca uma formação continuada, ou mesmo sua primeira 

formação, já que não conseguiu em tempo adequado terminar seus estudos 

(PALLOFF; PRATT, 2004). 

Peters (2006) descreve este aluno com características especiais, ou seja, 

para o autor, os alunos virtuais são diferentes dos alunos presenciais. Menciona a 

idade como uma característica, que, basicamente, gira em torno de 20 a 30 anos. 

São mais experientes na área profissional e buscam formação, influenciados, 

principalmente, pela vontade de capacitação e ascensão na área, realizando seus 

estudos concomitantemente com o exercício de sua profissão.  

Tal fato que norteia alunos dos Estados Unidos é relatado pelo autor 

como importante no conhecimento do perfil, pois esta preocupação gera o 

desenvolvimento de programas de ensino que se adequem a este discente e sua 

escolha pela EAD.  
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Para Aretio (2001), este aluno procura se capacitar em aprender a 

aprender e aprender a fazer, de forma flexível, pretendendo aumentar seu nível de 

conhecimento, seu status social sendo que, diante da finalização dos seus estudos, 

há uma mudança pessoal, familiar, profissional, social e econômica. 

 

En muchos casos estos estudiantes sólo pretenden aumentar su 
estatus o su nivel de conocimientos, pero la realidad es que en 
bastantes de ellos se llega a producir, finalizados con éxito los 
estudios, un auténtico cambio positivo en los ámbitos personal, 
familiar, profesional, social e, incluso, económico. (ARETIO, 2001, 
p.152) 

 

No Brasil, de acordo com Guimarães (2012), este perfil integra um novo 

aprendente: classes mais empobrecidas e populares, que, diante da expansão de 

políticas educacionais e pelo valor das mensalidades serem mais baixas, desafiam o 

elitismo que marca o ensino superior no país e, mesmo vindo de escolas públicas 

caracterizam-se por aprender de maneira diferente. Para o autor as características 

que demarcam o perfil deste aluno atual são: 

 

“A matrícula tardia na Educação Superior. A dedicação parcial ou 
integral ao trabalho, impedindo que o aluno se destaque 
exclusivamente aos estudos, concentrando-os no período noturno. 
Independência financeira ou a participação expressiva na renda 
familiar da grande maioria dos estudantes. O compromisso com 
esposos/esposas, filhos (as) e parentes. Os conhecimentos 
desenvolvidos durante a educação básica são diferenciados 
daqueles dos universitários tradicionais. O perfil de jovens adultos, 
adultos ou mais velhos. Os objetivos claros desses estudantes, que 
possuem melhores salários ou mudança de profissão” 
(GUIMARÃES, 2012, p.127). 

 

Atualmente, delinear as características principais do perfil do aluno EAD 

tem como interesse não somente a busca de fatores, sociodemográficos e 

econômicos, mas características preponderantes que levam este aluno tanto à sua 

escolha quanto à continuidade do curso, pois uma preocupação constante das 

instituições de ensino superior é a evasão.  

Autores, entre eles Palloff e Pratt (2004), descrevem que alguns alunos 

que apresentam características básicas, como automotivação, autodisciplina e 

flexibilização do tempo sentem a necessidade da presença do professor no mesmo 

espaço físico, não conseguem se dedicar à continuidade do curso e acabam 
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abandonando.  

Geralmente, são alunos de primeira graduação, que, pela inexperiência e 

necessidade do convívio social próprio do ensino superior, desmotivam-se diante da 

escolha. Isto não implica no fato de que alguns alunos consigam vencer essas 

barreiras e possam, efetivamente, finalizar com sucesso sua graduação. 

A realidade da EAD tem especificidades próprias, como o gerenciamento 

do tempo, a responsabilidade diante do processo de aprendizagem e a adaptação 

ao próprio contexto de ambiente de aprendizagem. Quando o aluno se depara com 

esta realidade, percebe que muitas vezes é incapaz de dar continuidade, perde a 

motivação, não acredita em seu potencial, além de sentir a responsabilidade diante 

de sua graduação.  

 

 

2.6 APRENDIZAGEM EAD 

 

 

Partindo do pressuposto que aprendizagem envolve aprendizado, a 

abordagem descrita a seguir demonstra como o aluno deve refletir, entender e 

questionar a construção de seu conhecimento diante dos conteúdos expostos para 

sua formação. 

Aquino (2007) sugere, de forma simples, que as pessoas, seja em 

qualquer segmento ou fase da vida, buscam se aprimorar em suas habilidades e 

conhecimentos, contudo é necessário se engajar naquilo que está sendo aprendido 

com o cognitivo, físico e emocional. 

 

Aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional, e 
ao processamento de habilidades e conhecimento em diversas 
profundidades, ou seja, o quanto a pessoa é capaz de compreender, 
manipular, aplicar e/ou comunicar esse conhecimento e essas 
habilidades (AQUINO, 2007, p.6). 

 

Muitos pesquisadores desenvolveram teorias e técnicas para a 

aprendizagem, mas há poucos estudos em relação a este processo para o aluno 

adulto. 

 Na História da Educação, Jean Piaget (1896-1980) e Lev Semenovich 

Vigotsky/i (1896 - 1934) foram autores com contribuições importantes para a 
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Pedagogia educacional. Por um lado Jean Piaget com a Epistemologia Genética e 

Lev Vigotsky/i com a Perspectiva Histórico-Cultural.  

Para Piaget (1972), a aprendizagem é construída internamente e depende 

do nível de desenvolvimento do indivíduo. Em seus estudos ele procurou observar 

os processos de formação do pensamento da criança, ou seja, a partir das 

experiências, da ação de cada um com o meio, o individuo conhece, explica, 

organiza e se estrutura. O desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de trocas do 

sujeito com o meio e se estrutura internamente através do processo de assimilação, 

acomodação e equilibração.  

 A aprendizagem para o aluno ativo é constituída internamente e depende 

do nível de desenvolvimento do aluno com o meio. Desta forma, “[...] a inteligência é 

um instrumento de adaptação do sujeito ao meio”. (PIAGET, 1972, p.14). 

Vigotsky/i (2001) viveu apenas 38 anos, mas em seus estudos trouxe 

temas fundamentais para compreender o processo pedagógico, a relação do 

pensamento e linguagem no desenvolvimento da criança, sendo que são as funções 

psicológicas superiores como linguagem, memória e pensamento que nos 

diferenciam de outros animais.  

Além de que, a relação do sujeito com o meio é mediada pelo contexto 

sócio-histórico-cultural; primeiramente nas relações sociais e depois individualmente.  

Essas relações compreendem uma atividade prática dialética e 

transformadora que posiciona o indivíduo/ a criança diante da realidade sócio-

histórica, incorporando sistemas simbólicos construídos por essa mesma dialética 

vivenciada, interiorizadas historicamente. 

Neste caso, para Vigotsky/i (2001), no ambiente educacional, o 

desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos, um impulsionando o outro. 

Esta é a base da Zona de desenvolvimento proximal (ZDP), na qual os resultados 

são alcançados com a ajuda do outro, pois, a criança deve ser avaliada pelo que 

esta aprendendo e não pelo que já aprendeu.  

Para o autor, a aprendizagem acontece quando o indivíduo interage com 

o meio, em suas relações interpessoais em que veicula a cultura e nas trocas com o 

coletivo.  

As contribuições para a Pedagogia na atualidade estão expressas de um 

lado por Jean Piaget que ilustra uma visão geral do desenvolvimento humano, onde 

a aprendizagem depende do desenvolvimento e, Lev Vigotsky/i que traz uma visão 
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mais singular a partir das relações sociais.  

Basicamente, a Pedagogia é voltada ao ensino de crianças, a própria 

palavra tem sua definição como “arte e a ciência de ensinar crianças”, sendo que ela 

deriva de paid (crianças) e agogus (Líder). O professor tem a responsabilidade 

diante do processo educacional, tendo como base para o aprendizado, um local de 

ensino.  

Muito da pedagogia tem sido utilizada para o aprendizado de alunos 

adultos, em alguns casos o público alvo é a educação de jovens e adultos (EJA). 

Mas a educação de adultos exige um trabalho diferenciado daquele destinado a 

crianças, seu modelo pedagógico deve criar situações pedagógicas que supram 

necessidades à aprendizagem adulta.   

É importante ressaltar que diante do turbilhão de informações que se 

vivencia a todo instante, a interação com o meio social nos impulsiona a um 

aprendizado novo, quer seja nas relações sociais, quer seja na área profissional e 

familiar.  

O aluno adulto traz em sua história, experiências riquíssimas e 

características de independência e responsabilidade. Levá-lo por um processo de 

aprendizagem sem a devida partilha colaborativa de tais experiências pode 

ocasionar um aprendizado de pouca atividade intelectual e reflexiva (AQUINO, 

2007). 

A Andragogia se torna diferente da pedagogia infantil, pois a criança, por 

meio de sua inserção com o meio sócio-histórico e lúdico vai aos poucos criando 

relações e construindo seu conhecimento. Ela é definida como “a arte da ciência que 

facilita a aprendizagem dos adultos, derivada das palavras gregas aner com 

conjugação andro (significa homem, não rapaz ou adulto)” (OLIVEIRA, 2012, p.39). 

Considerando que, para a autora a pedagogia e a andragogia são 

constituídas de modelos distintos na concepção da aprendizagem educacional; vale 

ressaltar que, na andragogia os alunos são independentes, motivados e suas 

experiências auxiliam na experimentação de projetos onde eles centram seu 

desempenho no próprio processo de aprendizagem.  

Oliveira (2012) ainda destaca que as experiências e características 

próprias que o aluno adulto trás consigo são inseridas dentro do contexto 

educacional. Essas, por sua vez, valorizam sua visão crítica diante do conhecimento 

e o capacitam a intervir diante de situações adversas, principalmente se este 
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aprendizado está vinculado à atuação dentro da formação social e profissional.  

No quadro a seguir Aquino (2007), descreve as principais diferenças da 

Pedagogia e da Andragogia, sendo que a pedagogia destaca sua aprendizagem 

centrada no professor e a andragogia centrada no aprendiz: o aluno.  

 
 

Quadro 2 
 

Principais diferenças entre Pedagogia e Andragogia 
 

 

Fonte: (JARVIS, P. apud AQUINO, 2007, p. 7) 

 

A Andragogia não é algo novo, tem o início de sua história com o 

professor alemão chamado Alexander Kapp, em 1833, que formulou o termo 

“Andragogia”. Este caiu em desuso, reaparecendo em 1921, e foi muito utilizado na 

década de 1960, na França, Iugoslávia e Holanda (CRAWFORD, 2010). 

Mas, foi Dr. Malcolm Knnowles (1970), que se tornou uma referência no 

assunto, explorando o método de aprendizagem para o aluno adulto na educação 

acadêmica.  

Segundo, KNOWLES, 1970 (apud CRAWFORD 2010), andragogia é a 

arte e ciência da educação de adultos. Sua didática é diferenciada e compõe 

aspectos da experiência de uma pessoa adulta.  O autor desenvolveu um modelo 
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andragógico que inclui a necessidade de que o adulto saiba por que ele precisa 

aprender algo antes e, assim se comprometer com sua aprendizagem. A 

visualização a seguir do modelo facilita o entendimento. 

 

 

Figura 6 Modelo andragógico de Malcolm Knnowles (1970) 

 

 

Fonte: https://sites. google.com/a/nau.edu/educationallearningtheories/adult-
learning-theory-andragogy-by-barbara-miroballi 

 

  Sobre a figura, destacada acima vale ressaltar que: 
 

 Autoconceito do aprendiz: Os adultos têm um autoconceito de ser 

responsável pela sua própria decisão, por sua própria vida. Depois de terem 

chegado a esse autoconceito, eles desenvolvem uma necessidade psicológica 

profunda para serem vistos pelos outros e tratados como sendo capazes de 

autodireção. 

 

 Motivação: Enquanto os adultos são sensíveis a alguns motivadores 

externos (melhores empregos, promoções, salários mais altos e semelhantes), os 

motivadores mais potentes são internos e, estão relacionados ao desejo de 

satisfação, autoestima e qualidade de vida. 

 

 Orientação para a aprendizagem: Em contraste com crianças e 
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jovens, que são sujeitos centrados na orientação para a aprendizagem (pelo menos 

na escola); os adultos estão centrados no que é referência de aprendizado da vida, 

nas  tarefas diárias.  

 

 Prontidão para aprender: adultos tornam-se prontos para aprender o 

que precisam saber, sendo capazes de realizar tal ação, a fim de lidar eficazmente 

com a sua situação de vida real. 

 

 O papel da experiência do aluno: Adultos entram em uma atividade 

educativa com um volume maior e uma qualidade diferente de experiência dos 

jovens. 

Rocha (2012), em seu estudo sobre Andragogia destaca que, a 

andragogia estabelece autonomia no processo de aprendizagem do aluno adulto, e 

cria condições de interação e colaboração diante dos questionamentos. Assim 

sendo, o aluno tem a iniciativa de apresentar propostas com ações de mudanças 

diante do contexto educacional que está sendo apresentado. 

O autor considera, ainda, que o olhar do aluno adulto se volta a querer 

aprender aquilo que será prática dentro de sua vida diária. Na andragogia, agregar 

valores (nas etapas de planejamento, executar e planejar, por exemplo) tem fácil 

aceitação com o compromisso do aluno, isso se, for tido como um valor agregado 

que será aplicado no seu dia a dia.  

Gadoti (2000) considera o professor no método andragógico, como um 

articulador, que com humildade, concilia a autonomia e a liberdade de ação na 

aprendizagem, dando abertura para a confiança e o fortalecimento nas crises e, 

diante das responsabilidades do curso, incentivando a novos desafios e 

descobertas. Muitas vezes, essa nova descoberta revela a necessidade de mudar, o 

que na andragogia não é tido como fraqueza, e, sim, como algo importante para que 

as metas e objetivos sejam alcançados.  

Para o autor, a educação de alunos adultos foi objeto de reconhecimento 

a partir das experiências de Paulo Freire datadas na década de 50 no nordeste 

brasileiro. Considerado o pai da andragogia no Brasil, a temática que levava o seu 

nome “Método Paulo Freire” acelerava o processo de alfabetização dos alunos 

adultos em relação às crianças. Este método consistia em três momentos de 

dialética:  
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“a investigação temática que consistia em descobrir o universo 
vocabular do lugar, captando os elementos de sua cultura e sentido 
suas preocupações. A tematização pela qual professor e aluno 
codificam e decodificam esses temas; onde ambos buscam o seu 
significado social, tomando assim consciência do mundo vivido. A 
problematização na qual eles buscam superar uma primeira visão 
mágica por uma visão crítica, partindo para a transformação do 
contexto vivido; ao qual a realidade opressiva é experimentada como 
um processo passível de superação”. (GADOTI, 2000, p.4).  

 

 

De acordo, com o autor o “construtivismo freireano”, destaca que todos 

são capazes de aprender e que cada um é responsável pela construção de seu 

conhecimento. 

Na EAD, a metodologia utilizada se baseia em ferramentas de tecnologias 

de informação e comunicação, não limitando o tempo, espaço, local ou mesmo a 

idade dos estudantes, permitindo, portanto, a troca e a mediação nas informações, 

conhecimentos de uma forma colaborativa, incluso, rotinas de uma educação formal 

e tradicional aprimoradas, apesar da distância (REVISTA BRASILEIRA DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2008). 

Muito das características do modelo andragógico são experenciados na 

EAD. Para os autores, Peters (2006), Aretio (2001), Palloff e Pratt (2004), o contexto 

de sua aprendizagem é voltado para um processo individualizado e flexível com a 

troca rápida de conteúdos, e a autonomia do aluno define o seu estilo de aprender 

levando em conta sua idade, maturidade e experiência de vida. 

O professor é destacado como o mediador e pesquisador crítico em 

conjunto com os alunos. Este deve saber da importância de reconhecer as 

diferenças dentro da sala online, pois a mesma abordagem para todos pode não 

trazer o resultado esperado. 

Mesmo através de transmissão online, professor e aluno são interligados 

pela realidade da formação educacional que contempla necessidades diferenciadas. 

Trabalhar a interação com os pares é um fator que facilita o entendimento e 

corrobora com outras dimensões de aprendizagem colaborativa, já que a EAD 

envolve, em sua maior parte, a leitura e interpretação de textos, onde a capacidade 

de aprendizagem tem um estilo mais racional (SOBRAL, 2010). 

A autora considera que no contexto educacional brasileiro da EAD tem 
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evoluído, mas é necessária uma reflexão sobre o caminho que envolve o processo 

de ensino e aprendizagem. O ambiente virtual não pode simplesmente ser um meio 

de transpor conteúdo e deixar que a aprendizagem aconteça apenas pela presença 

do aluno no manuseio dos meios tecnológicos.  

Sua reflexão corrobora com o que aponta Oliveira (2012), pois o ambiente 

virtual deve ser o ponto de interação com a aprendizagem colaborativa considerando 

que o professor deve possibilitar atitudes que promovam a inclusão, pois a realidade 

da EAD brasileira contempla nos dias de hoje uma demanda crescente de alunos 

que, por algum momento da vida ou mesmo por fatores sociais ou geográficos, 

foram excluídos do processo educacional. O diálogo da promoção à participação 

permite que esse aluno que está voltando se expresse e interaja de forma a assumir 

uma atitude diferenciada na qual suas ações concretizem a construção do seu 

conhecimento e do método que facilita seu aprendizado. 

 

2.6.1 Mediação Pedagógica 

 

O espaço virtual EAD impulsiona a função mediadora do professor, ou 

seja, há uma distância física entre discente e docente. Para elucidar o entendimento 

deste contexto, basta refletir sobre uma sala presencial em que as palavras, gestos 

e olhares provocam reações, em ambos, diante do contexto do aprendizado diário. 

Contudo, para o professor EAD o aluno é conhecido através da tela de 

um computador, ou seja, seu relacionamento é baseado na vivência diária de fóruns, 

chats, mensagens e atividades. 

Eis, um desafio atual para o professor, que não é mais visto como 

transmissor de conhecimento e sim o que incentiva, motiva o aprendiz no caminho 

da aprendizagem. Para Masetto (2000), a mediação pedagógica é a atitude, o 

comportamento do professor, a troca de experiência, dialogando e debatendo 

diversas situações para promover a aprendizagem. 

 Freire (2002, p. 134) destaca claramente aspectos relevantes e 

marcantes do docente mediador, entre elas que, “(...) ensinar não é transferir 

conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo 

transferido no discurso vertical do professor”. 

 Ou seja, a antiga fórmula de exercícios repetitivos, sem criatividade deve 

dar lugar a provocações de interesse do grupo. Como mediador, o professor tem o 
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desafio de conduzir situações de aprendizagem dispor de elementos de construção 

do conhecimento (PERRENOUD, 2000). 

Na EAD ela pode ser desenvolvida e ministrada através dos ambientes 

virtuais, das plataformas de aprendizagens pela criatividade e habilidade da 

participação ativa do professor e do aluno.   

 

Antes o professor poderia ser um simples transmissor, mas agora 
transmissores são os meios e o professor é o autor. Nesta autoria, 
que ele também constitui o diálogo, como proposta de aproximação e 
não de simples e fria indicação de uma tarefa a ser realizada, mas a 
contextualização, o fornecimento de materiais que respaldem 
teoricamente a proposta (CABELO; MULLER, 2012, p. 43). 
 
 

O professor da EAD, também conhecido como tutor em algumas 

instituições de ensino superior, estimula o aluno a atingir os objetivos do processo 

educacional. Torna-se, portanto, o parceiro do aluno virtual, é menos informador e 

mais orientador dentro deste contexto. Seu trabalho é acompanhado sempre por 

uma equipe multidisciplinar que auxilia na criação de conteúdos colaborativos e 

participativos.  

A mediação pedagógica do professor EAD, têm se tornado de suma 

importância, portanto se faz necessário, habilidades e competências que 

possibilitem através dos meios tecnológicos de informação, organizar o processo de 

conhecimento de forma que, o aluno possa lidar com os conteúdos em uma 

aprendizagem prática.  

Vale ressaltar que os meios tecnológicos ajudam na criação e 

desenvolvimento de sua relação pedagógica mesmo quando, esse professor é pró-

ativo, inovador e, preocupado em não repetir procedimentos ou, mesmo aquele, que 

apenas usa os meios, para correção de uma tarefa contextualizada. (MORAN, 

2012). 

Neste caso, as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor em 

sua mediação para com o aluno virtual é basicamente um caminhar diário, com um 

sentido de desenvolver dentro desses espaços virtuais a autonomia do aluno, 

capacidade de escolher e discernir, com um tempo flexível para seu aprendizado. 
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2.7 RELAÇÃO INTERGERACIONAL 

 

 

Durante décadas, gerações foram identificadas como aquelas, que 

sucederam avós, e pais dentro do ambiente familiar. Calculava-se a renovação de 

geração em torno de 25 anos, sendo que hoje seu intervalo está em torno de 10 

anos, no entanto, seu conceito abrange muito mais que idade cronológica como 

influência histórica. 

O avanço da tecnologia é um dos fatores atuais que demarca o tempo de 

encontro de acomodação das gerações atuais. Os contextos histórico e sociológico 

influenciam essas relações de diferentes gerações a conviverem em ambientes 

comuns. 

Outro fator importante nesta década que contempla o encontro geracional 

é o aumento real da expectativa de vida das pessoas. A qualidade de vida e os 

recursos para a longevidade facilitam o encontro de gerações nos ambientes sociais, 

tais como profissional, familiar, escolar (G1, GERAÇÕES, 2012). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil a expectativa média 

de vida para os homens e mulheres passou de 66 anos, em 1990, para 74.9 anos, 

em 2014. Considerando este dado real, atualmente é comum em ambientes 

profissionais encontrar pessoas das cinco gerações conhecidas e pesquisadas na 

atualidade. 

A Organização Mundial da Saúde afirma que a expectativa de vida das 

pessoas aumentou no mundo inteiro. Segundo o Relatório Mundial de Estatísticas 

de Saúde de 2014, uma menina nascida em 2012 deve viver 73 anos, e um menino, 

68 anos. Esses números mostram uma alta de seis anos em comparação às 

crianças nascidas em 1990. 

 Atualmente, um profissional, com a idade de 50 a 55 anos, descobre que 

ainda tem uma expectativa de vida em torno de 30 anos e, por isso, não aceita mais 

a possibilidade de parar de trabalhar. Este profissional quer se capacitar e continuar 

sustentando seu estilo de vida atual. Há algumas décadas atrás esta realidade era 

totalmente diferente, pois, um jovem com a idade de 20 anos que conseguia seu 

primeiro emprego, em uma grande empresa, contemplaria um plano de carreira de 

mais ou menos 35 anos e, por fim, aposentar-se-ia.  (OLIVEIRA, 2012). 

O autor considera que, a experiência e o conhecimento têm se tornado 
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instrumento de garantia para bons empregos. Os jovens atuais ingressam no 

mercado de trabalho formal bem mais tarde, pois, apesar de ter o preparo teórico, 

não possuem a experiência desejada. Mesmo diante de um emprego que a geração 

anterior poderia achar excelente para a continuidade de uma carreira, este jovem 

atual prefere os desafios informais e autônomos e a flexibilidade de horários. 

Esse diálogo intergeracional, que significa a promoção de convívio 

relativo a diferentes gerações têm sido estudo de interesses diversos. Na atualidade, 

ele permeia, por exemplo, a área de recursos humanos, que lida com os desafios 

das novas gerações associado a suas expectativas diante da necessidade do 

mercado de trabalho; na área de Marketing, com o estudo de consumidores das 

diferentes gerações delimitando estratégias para lançamento de produto, vendas 

entre outros e; na Antropologia e Sociologia com o estudo da estrutura dos valores 

familiares, culturais, entre outros, conhecendo sobre as características das gerações 

que estão surgindo. 

Em seu estudo “Transmitir e Herdar”, Tomikazi (2010) destaca os 

primeiros ensaios teóricos que introduziram no início do século XX o conceito sobre 

geração. Nas ciências sociais, foram os de François Mentre em 1920, José Ortega e 

Gasset, em 1926, e Karl Mannheim (1928), sendo este último, ainda, o trabalho mais 

completo sobre o assunto.  

A autora descreve que o sociólogo indaga sobre o estudo geracional 

como um tipo particular de situação social, e que só a sociologia teria meios para 

explicar. Portanto, ela lança a seguinte indagação que deve ser refletida usando a 

imaginação: “uma sociedade, cujos membros nunca fossem substituídos seria 

totalmente estática? Haveria espaço para novas aprendizagens? A mudança social 

seria possível?” (TOMIKAZI, 2010, p.11). 

As relações intergeracionais, em muitos dos encontros, geram conflitos, 

porque trazem em evidência a morte simbólica de um grupo para o processo de 

sucessão do outro. São gerações que ocupam o mesmo espaço social, e que se 

comunicam nesses espaços. 

De acordo com as pesquisas de Karl Mannheim (1928) não há uma 

sociedade perfeita; os desafios são frequentes, e o surgimento de novos agentes 

culturais e a transmissão permanente de bens culturais acumulados são vivenciados 

e desafiados pela sucessão geracional (TOMIKAZI, 2010). 

As organizações presenciam esta realidade quando as gerações se 
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encontram no mesmo local de trabalho, pois cada qual não sabe da história, 

educação e cultura que o outro, de uma geração diferente, traz para o ambiente. 

Este encontro gera o desafio da transmissão, seja ele cultural profissional ou familiar 

e, consequentemente, os conflitos aparecem. 

 

Transmitir e herdar são duas facetas de um mesmo movimento 
que coloca as gerações diante do desafio de definir como 
devem se conduzir em relação à sua herança, que pode ir dos 
bens estritamente materiais aos totalmente simbólicos 
(TOMIKAZI, 2010, p.3). 

 

A palavra desafio alerta, informalmente, para uma batalha cujo objetivo é 

o de ir ao encontro de uma conquista. Quando a autora destaca sobre o “desafio de 

definir”, é necessário ter em mente que para algumas pessoas há um esforço 

evidente para o diálogo, para a troca de informações que são como relíquias 

experenciadas durante sua história. Esta troca evidencia o fim, o passamento 

daquilo que representou o suporte em seu tempo dentro de uma organização.  

Tomikazi (2010) destaca em sua pesquisa que, para Karl Mannheim 

(1928), a pulsão que conduz à formação e sucessão das gerações está 

fundamentalmente associada aos processos históricos de mudança social. Uma 

sociedade não permanece a mesma, o processo histórico influencia ou é 

influenciado pela necessidade do desenvolvimento de progresso, seja para melhores 

condições de qualidade de vida para a própria sociedade ou mesmo diante do ritmo 

frenético que atualmente presenciamos, além de sermos alertados por aquilo que 

hoje é verdade e que amanhã já não o é. 

Cada acontecimento marcado dentro deste processo de mudança social 

também caracteriza fortemente ideias, cultura e o comportamento de cada geração. 

Pois, uma sociedade que está em constante ritmo de mudança e que exige, a cada 

dia, uma assimilação de conhecimento, de regras e de condutas valoriza esta troca 

na aprendizagem e o diálogo intergeracional renovando suas experiências. 

Segundo Tomikazi (2010), o ritmo biológico natural coexiste e não 

desconsidera o peso da idade. Gerações mais antigas lutam com a vantagem da 

experiência, pois, apesar do tempo vivido ser o mesmo tempo real entre elas, a 

vivência interior difere das outras diante do ponto de vista qualitativo. 
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[...] a situação de geração se funda sobre a existência do ritmo 
biológico da vida humana: a vida, a morte, a duração limitada da vida 
e o envelhecimento [...]. Mas, “estar fundado sobre” não significa o 
mesmo que “ser dedutível de” ou “estar incluso em”. O fenômeno 
que é fundado sobre outro não poderia certamente existir sem o 
primeiro (TOMIKAZI, 2010, p.6). 

 

O que foi apresentado até agora revela que as gerações são definidas 

pelas experiências históricas demarcando suas principais características. Em muitas 

pesquisas, o assunto é descrito por meio de uma tabela dividida em décadas com a 

identificação das gerações correspondentes. Trata-se de um modo simples de 

visualizar a classificação geracional, pois processa um entendimento mais facilitado 

diante do contexto histórico que cada uma vivenciou e vivencia. 

Oliveira (2012) e Zemke (2008) destacam que mesmo com a divisão de 

décadas dentro de um contexto histórico, é importante relacionar sempre outros 

fatores que interferem na formação de um ser humano como, a cultura, família, 

educação, padrão econômico e localização.  

A seguir segundo pesquisas dos autores a tabela demonstra o que cada 

geração traz de mais característico.  

 

 

Quadro 3 

Classificação Geracional 
 

Nome Nascidos / 
Décadas 

Características Principal Ansiedade 

Oliveira (2012) 

Belle 
Époque 

1920 / 1930 Idealistas e sonhadores Disciplina 

Zemke (2008) 

Tradicionais 1922/1944 Conformistas. Não 
contestador. Alheio às 
tecnologias. Tradição é 
sabedoria.  

Práticos, não questionam 
autoridades.  

Oliveira (2012) 

Baby 
Boomers 

1945 / 1950 Estruturados e construtores Revolução 

Zemke (2008) 

Baby 
Boomers 

1945 / 1950 Otimistas, Tem conhecimento 
da tecnologia, mas temor ao 
manusear.  

Lado positivo. Com ideal de 
reconstrução do mundo. 
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Oliveira (2012) 

Geração X 1960 / 1970 Céticos e tolerantes Facilidades 

Zemke (2008) 

Geração X (entre 1966 a 
1977) 

Autoconfiança, questiona a 
hierarquia, adaptação e pro- 
eficiência em tecnologia. 

Céticos e questionadores. Ideal 
de paz 

Oliveira (2012) 

Geração Y 1980 / 1990 Desestruturados e 
Contestadores 

Inovação 

Zemke (2008) 

Geração Y (entre 1978 a 
1990) 

Interativos e contestadores. A 
tecnologia é algo natural do dia 
a dia. Bem informados. 
Multiculturas.  

Interativos 

Oliveira (2012) 

Geração Z 2000 / 2010 Conectados e relacionados Equilíbrio? 

Zemke (2008) 

Geração Z Após década de 
90 

Ligados na internet. Imediatistas 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em pesquisa bibliográfica do tema (2015). 

 

Basicamente os dois autores se completam diante das características 

citadas, pois conforme observado anteriormente o que tem caracterizado cada 

geração é o ambiente sócio histórico, as experiências que cada geração vivenciou. 

Outros autores como Tapscott (1999), Barbosa e Cerbasi (2009), Teiga 

(2012), expõem de maneira clara, as distinções entre as gerações Baby Boomers, 

geração X e a geração Y, notando que diante da proximidade da idade e também 

dos fatores já mencionados sobre a longevidade e as transformações sociais 

encontram-se simultaneamente no mesmo grupo de práticas sociais, entre elas, a 

educacional e a profissional. 

Chamada a geração dos “anos rebeldes”, Baby Boomers, foram jovens 

contestadores. E suas contestações deram origem a grandes revoluções políticas. 

Com este comportamento mais contestador e irreverente, as famílias se formaram 

menos hierarquizadas. Esse tempo foi marcado pela regulamentação do divórcio e 

da pílula anticoncepcional. Outro fator marcante era que o pai não era o único 

provedor do sustento: a esposa e os adolescentes eram movidos ao trabalho para 

ajudar à família. Construir uma carreira sólida, uma carreira que o realizasse como 
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pessoa, era o objetivo para muitos dessa geração (OLIVEIRA, 2012). 

A Geração X é marcada também pelo início do consumismo, pois a 

maioria dos lares já possuía televisão. Os valores apresentados às crianças desde 

cedo eram resumidos em “Querer é poder”. Esta geração foi marcada por crises 

econômicas mundiais; a família era constituída geralmente por seis pessoas que 

dividiam quarto, banheiro, televisão e brinquedos. Com isso, os jovens eram 

estimulados a se empregar mais cedo para conseguirem dinheiro e, assim, terem 

mais independência. Havia limitações em relação à comunicação com jovens da 

mesma idade devido ao uso do telefone. Uma geração apegada a títulos e cargos. 

(OLIVEIRA, 2012). 

De outra forma, uma geração marcada pela competitividade, não procura 

um trabalho sisudo e fechado. Impulsivos e impacientes, a geração Y, por nascer em 

uma época com acesso rápido às tecnologias e a internet, busca resultados rápidos; 

são interativos e ambiciosos. São pessoas que gostam de desafios e de fazer várias 

coisas ao mesmo tempo. Diante do contexto social, uma característica que marca 

esta geração é a convivência com a diversidade. Não respeita a hierarquia. 

(OLIVEIRA, 2012). 

Os veteranos da geração Baby Boomers e a geração X redescobrem 

novas possibilidades de continuar a trajetória de suas vidas e não o encerramento 

dela. São gerações que “baseiam suas relações na partilha recíproca de ideias, 

pensamentos, visões e aprendizagens que levam a novas concepções sociais 

acerca das pessoas e do mundo”, seja ele o ambiente profissional ou educacional 

(TEIGA, 2012, p.38). 

De acordo, com Zemke (2008), a geração Baby Boomers e a geração X, 

apesar de próximas, cada qual tem suas características marcantes no ambiente de 

trabalho. A Boomers é mais centrada no trabalho e busca liderança pelo consenso 

de responsabilidade diante das atribuições desempenhadas. Uma geração saudável, 

mais instruída que a antecessora. Já a geração X não se apega a hierarquias, para 

ela o trabalho deve ser mais informal e a busca da liderança é pela competência, 

além de aceitar mudanças com mais facilidade.  

Para o autor Tapscott (1999), a geração Baby Boomers foi a primeira 

geração de jovens impactada com tecnologia de comunicação. Seus valores, lutas, 

conquistas e gostos foram moldados pela televisão, que após a segunda guerra se 

tornou um meio influente de interação para a grande maioria de famílias. Uma 
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geração que em suas conquistas buscava alicerçar e equilibrar.  

Já para a geração posterior a “X”, revela-se um contexto histórico de 

mudanças e transformações culturais que claramente se opõe a geração Boomers; 

mudanças que romperam com ideologias sociais da geração anterior.  (TAPSCOTT, 

1999).  

A reflexão dos autores Barbosa e Cerbasi (2009) distingue a geração 

Boomers como pessoas que respeitam a hierarquia, voltados a normas e 

burocracias, extremamente associados à produção no trabalho. E a geração X 

possui uma visão claramente contrária, ou seja, eles desejam contradizer os 

padrões criados pelas gerações anteriores.  

A geração Y têm sido contextualizada por vários autores mediante 

realidades vivenciadas em seus ambientes sociais, educacionais e nas empresas. 

Estas percebem a chegada de uma geração que vem transformando o modo de 

como as organizações funcionam.  

Para Tapscott (1999), esta geração chamada de Geração Net, ou N-Gen 

e composta de pessoas nascidas no século XXI, é cercada por tecnologias digitais 

como celulares, iPods, internet, tecnologias digitais, vídeo games. Ela interage com 

o mundo pela participação e não apenas como expectadores.  

Uma geração que de acordo, com autores como Tapscott (1999), Cerbasi 

e Barbosa (2009), Oliveira (2012) surgiu como conceito nos Estados Unidos 

mediante as novas características que nasciam em uma época de grandes avanços 

tecnológicos. Mesmo que a data que delimita o surgimento dessa geração seja 

divergente entre os autores, a característica principal que configura e a diferencia 

das demais está no fato de que em seu contexto histórico há a marca da 

prosperidade econômica, cultivando o deslumbre para com a tecnologia.  

Para Tapscott (1999), a geração net tem facilidade em transitar nos 

espaços virtuais, o que difere das gerações anteriores, que conseguiram suportar os 

dias sem conexão com a internet. Um bom exemplo é a energia elétrica ao qual 

estamos tão acostumados que não conseguimos conceber o dia a dia sem tal 

serviço.  

Barbosa e Cerbasi (2009) revelam que diante do boom da tecnologia esta 

geração, a maioria filhos da geração Xs, tornaram-se decididos possuindo diferentes 

tipos de hábitos, crenças e valores. Muitas empresas têm dificuldade em lidar com 

eles, pois estão concomitantemente conectados com vários ambientes virtuais, 
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transformando o ambiente de trabalho. Neste caso, ao mesmo tempo em que fazem 

muitas tarefas, influenciam a forma dos processos das empresas e, em alguns 

casos, geram conflitos com outras gerações.  

Portanto, para Tapscott (1999), trata-se de uma geração com capacidade 

a multitarefas, com vários estilos, exigentes, com uma lista de necessidades que 

para eles não é luxo ostentado e, que diante de determinada informação filtram 

apenas o que é essencial.  

Cerbasi e Barbosa (2009) já descrevem uma geração ao qual o tempo é 

algo primordial para se fazer o que gosta, sobre o quanto são decididos, uma grande 

tendência a multitarefas, sendo que no trabalho o equilíbrio é muito mais importante 

que o cargo ou mesmo o  salário. E a internet e o espaço tecnológico é a sua 

comunidade virtual de colaboração.  

Para a geração Y, a flexibilidade de horário e a autonomia são fatores 

primordiais para desenvolver novas habilidades e, assim, os que a compõem têm a 

garra de qualquer início de juventude, mas com a necessidade de escrever uma 

história marcada pelo relacionamento de igual para igual. (OLIVEIRA, 2012) 

Zemke (2008) considera que há um, certo conflito entre a geração Y e a 

geração X, pois devido ao avanço tecnológico, a maneira de se expressarem, muitas 

vezes, é entendida como informal e não clara. O imediatismo diante das informações 

e a realização de várias tarefas ao mesmo tempo, leva a impaciência diante da 

espera por respostas a algumas questões. 

Neste espaço explorado inclui-se a educação como prática social, e que 

como tal, reage a fatores condicionantes, como econômicos, políticos e sociais. 

Estes formam estruturas que situam uma geração dentro do contexto sócio-histórico, 

ou seja, “pensar educação em uma perspectiva geracional significa enraizá-la em 

seu pertencimento social atribuindo-lhes sentidos mais amplos, fortemente pautados 

em movimento das interações sociais” (TOMIKAZI, 2010, p. 16). 

Os ambientes escolares na EAD têm a complexidade de acolher as 

variadas gerações destacadas. São pessoas que buscam formar-se, ou mesmo 

ampliar seus conhecimentos, de forma a dar continuidade nos objetivos traçados 

para sua vida profissional ou mesmo social. 

Atualmente, a dinâmica do ensino superior tem sido revista por muitos 

jovens da geração Y, que procuram a EAD pela necessidade da rápida formação. 

Os cursos tecnólogos são, de acordo com o Censo Educacional 2013, a formação 



61 

 

que tem seu crescimento próximo das licenciaturas e bacharelados como já foi 

descrito nesta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método científico empregado nesta pesquisa propõe a coleta de dados 

para delimitar o perfil do estudante da educação a distância, direcionando os 

resultados empíricos a partir dos objetivos estabelecidos. 

A metodologia de uma pesquisa direciona a um “caminho do pensamento 

a ser seguido” e diante do conjunto de técnicas que serão utilizadas, se constrói uma 

“realidade no âmbito das ciências sociais com o universo de crenças, valores, 

significados e outros construtos profundos das relações que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2003, p. 16-18). 

A abordagem utilizada nesta pesquisa ocorre por meio de análise 

qualitativa. Uma característica básica desta abordagem é que possibilita o estudo de 

fenômenos “que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, 

estabelecidas em diversos ambientes e que, para melhor compreensão é analisado 

em uma perspectiva integrada no seu próprio contexto” (GODOY, 1995, p.21).  

Para o estudo dinâmico do fenômeno, o pesquisador vai a campo buscar 

entender as “construções que formam a realidade essencial das pessoas, ou captar 

a partir da perspectiva das pessoas envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes” (GODOY, 1995, p.22). 

A pesquisa qualitativa não enumera ou faz medição do estudo de 

eventos, tampouco análise de dados estatísticos, mas “envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos [...] procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo” (GODOY, 2005, p.58). 

Portanto, o enfoque da pesquisa qualitativa é exploratória, descritiva e 

documental, com entrevista semiestruturada.  

Ressaltando que as “pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato”. Descritiva, pois também se propõe a observar determinados fatos, registrá-los, 

classificá-los, analisá-los e interpretá-los sem que o pesquisador interfira (GIL, 1999, 

p.43). 
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Ainda, é preciso salientar que a entrevista semiestruturada é um dos 

instrumentos principais de coleta de dados e “tem o objetivo de construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa”. São assim caracterizadas 

pela sua forma de organização, combinando “perguntas fechadas e abertas em que 

o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão, sem se 

prender a indagação formulada” (MINAYO, 2009, p. 64). 

 

3.2 OBJETO DE ESTUDO  

 

O primeiro objeto de estudo será o levantamento documental de dados da 

instituição de ensino, relacionando o número de matrículas e à idade dos estudantes 

da modalidade EAD entre os anos de 2009 a 2014. Os dados disponibilizados pela 

Diretoria do EAD demonstra a faixa etária predominante na atualidade, delimitando 

um dos objetivos sobre identificação das características do estudante EAD, no que 

se refere ao fator idade.   

As entrevistas semiestruturadas realizadas com os alunos EAD entre a 

faixa etária de 21 a 23 anos e acima de 43 anos envolve, principalmente, questões 

sobre quais motivos levaram a escolha da educação à distância, além da adaptação 

a este modelo educacional e, quais características prevalecem neste aluno.  

Abordando também a interação geracional, gerações de diferentes 

contextos históricos que, dialogam entre si para contribuição ou não do aprendizado.  

 

3.3 PERFIL DOS PARTICIPANTES  

 

A instituição da pesquisa é uma universidade particular de São Bernardo 

do Campo, cidade do grande ABC Paulista. 

Com um histórico de 40 anos em experiência no ensino superior, nos 

anos de 2013 e 2014, obteve o reconhecimento do Ministério da Educação de vários 

cursos à distância, entre eles Tecnólogo de Recursos Humanos, Tecnólogo em 

Gestão Pública, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Marketing, e Tecnólogo em 

Gestão ambiental, Pedagogia e Letras. 

Oferece, atualmente, 22 cursos de graduação à distância e possui 37 

polos espalhados entre as regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Cabe ressaltar 

que para esta pesquisa, os polos pesquisados pertencem à região Sudeste.  
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Os Critérios para escolha dos polos da pesquisa foi pela facilidade para a 

entrevista, com os alunos que foram escolhidos, sem distinção de curso, com a 

participação espontânea.  

Todos os polos recebem os alunos uma vez na semana, para uma 

teleaula ao vivo, transmitida via satélite com interação através de chat monitorado 

pelo monitor no polo, com o professor temático e professores auxiliares. Após as 

teleaulas há atividade em grupo, reforçando, portanto, a interação com os grupos.  

O convite para a participação na pesquisa foi enviado a 04 polos, Santos, 

Mauá, Guarulhos e Rudge Ramos, sendo que, 15 alunos se dispuseram a participar 

das entrevistas, mas apenas 08 compareceram, dentre um dos motivos, a 

incompatibilidade nos horários. Segue a descrição dos participantes:  

 

 Entrevistado (E1)² - Aluno EAD, com 48 anos de idade.  

 Entrevistado (E2)² - Aluno EAD, com 21 anos de idade.  

 Entrevistado (E3)² - Aluno EAD, com 23 anos de idade.  

 Entrevistado (E4)² - Aluno EAD com 55 anos de idade.  

 Entrevistado (E5)² - Aluno EAD com 54 anos de idade.  

 Entrevistado (E6)² - Aluno EAD com 47 anos de idade. 

 Entrevistado (E7)² – Aluno EAD com 43 anos de idade. 

 Entrevistado (E8)² – Aluno EAD com 23 anos de idade.  

 

A identidade dos entrevistados foi preservada bem como o polo a que pertencem. 

Desta forma e, conforme descrito acima, as referências às falas dos entrevistados 

são caracterizadas com a identificação (E1), (E2), (E3), (E4), (E5), (E6), (E7) (E8). 

   

3.4 INSTRUMENTOS E COLETA DOS DADOS  

 

O tratamento e análise dos dados seguirá a recomendação de Creswell 

(2007). O autor salienta que o primeiro passo é a organização e preparação dos 

dados, etapa que consiste na transcrição literal das entrevistas, digitação de 

possíveis notas de campo, organização e classificação dos dados, além da 

compilação dos dados estatísticos referentes a coleta na instituição pesquisada. De 
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acordo com o autor, a leitura das informações coletadas possibilita ao pesquisador 

obter um sentido geral das informações obtidas no campo. 

Diante das informações obtidas o pesquisador deve iniciar um processo 

de codificação, ou seja, organizar o material em grupos, rotulando esses grupos com 

a denominação de categorias. Nessa etapa da pesquisa, a entrevista 

semiestruturada facilita o processo de codificação. Para tanto, o quadro abaixo 

apresenta as questões abordadas nas entrevistas.  

 

Quadro 4 

 Questões da entrevista 

 

  Categoria Questão 

OPÇÃO PELA EAD  Ao escolher o curso EAD sua 
necessidade era para um objetivo 
específico ou poderia ser adiado para 
outro momento? 

OPÇÃO EAD – Diante do planejamento 

dos estudos e da organização do tempo.  

Como aluno EAD, você tem a percepção 
que nas atividades é necessária sua 
participação ativa planejando e 
organizando o tempo para os estudos? 
Qual importância? 

OPÇÃO EAD – Diante da descoberta de 

uma aprendizagem mais autônoma.  

A aprendizagem autônoma da EAD 
trouxe perspectivas e oportunidades 
para descobrir outros conhecimentos?  

OPÇÃO EAD – Sobre a facilidade de 

manuseio com recursos tecnológicos.  

Os recursos tecnológicos da EAD têm 
facilitado seu desenvolvimento no 
curso? 

OPÇÃO EAD – Sobre o ambiente 

virtual, como fator de interação.  

O ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) e um fator de interação na EAD? 

OPÇÃO EAD – Tecnologia e Ambiente 

virtual facilitam o processo colaborativo 

de informações.  

A tecnologia facilita expressar ideias, 
comentários diante das atividades 
propostas.  O ambiente virtual pode ser 
considerado um processo colaborativo 
na troca de informações de trabalhos e 
atividades do curso? 
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INTERAÇÃO GERACIONAL  A idade dos colegas e a sua experiência 
diária contribuem para um novo 
aprendizado? 

INTERAÇÃO GERACIONAL  Na modalidade EAD você percebe a 
interação geracional como um fator de 
contribuição para o diálogo? 

CARACTERÍSTICAS ALUNO EAD  Para você são características 
prevalecentes em alunos EAD: 

 Autodisciplina 

 Organização 

 Autonomia  

 Responsabilidade no 
cumprimento de prazos 

 Citar uma característica 
importante. 

CARACTERÍSTICAS ALUNO EAD Os contratempos e obstáculos que 
surgiram durante o curso intimidou a 
desistir ou o impulsionou a continuar? E 
hoje você percebe que é um aluno mais 
disciplinado, independente?  

Fonte: Elaborado pela autora para a realização das entrevistas (2015).  

  

A próxima etapa do processo de análise envolve a descrição detalhada 

sobre pessoas, locais ou fatos em um cenário. Para Creswell (2007) esta etapa gera 

um pequeno número de temas ou categorias que explicitam os resultados da 

pesquisa, demonstrando perspectivas múltiplas e fundamentadas por citações 

diversas e evidências específicas, no qual os temas são analisados a partir da 

perspectiva dos diferentes atores. 

Por fim, deve-se realizar uma análise final, buscando uma interpretação 

para os resultados obtidos diante do fenômeno pesquisado (CRESWELL, 2007). 

O modelo a seguir, ilustra a proposta da metodologia: 
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Figura 7 Modelo Identificação objetivos e dados de coleta 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 

 

O modelo elucida basicamente a estrutura geral da pesquisa. Sendo uma maneira 

de organizar a melhor forma para trabalhar os dados obtidos, em resposta ao que foi 

exposto como objetivo geral e específicos.  

Este também auxilia o leitor a um entendimento mais claro sobre o que a pesquisa 

relata e seus resultados.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DE PESQUISA  

 

O presente capítulo abordará os resultados dos dados obtidos quanto a 

faixa etária, com o número de alunos da EAD entre os anos de 2009 a 2014, bem 

como, a transcrição e análise das entrevistas.  

A descrição será representada na narrativa qualitativa, sendo que, no 

caso dos dados que compõem o número de alunos, sendo que esse material 

disponibilizado pela Diretoria da EAD elabora esquemas e gráficos ilustrando a 

representação dos resultados obtidos.  

As entrevistas realizadas e transcritas buscam evidenciar, diante do 

referencial teórico, a opção pela Educação a Distância e o fenômeno intergeracional 

dentro do ambiente educacional, vivenciado no espaço dos polos, uma vez na 

semana.  

Sendo assim, busca-se estruturar esta análise de acordo com os objetivos 

específicos propostos: perfil deste estudante quanto à faixa etária, opção pela 

modalidade EAD, interação geracional entre estudantes desta modalidade.  

 

 

4.1 PERFIL DO ESTUDANTE QUANTO A FAIXA ETÁRIA  

 

A EAD representa um marco da educação nos dias atuais. A evolução no 

campo tecnológico proporciona que esta modalidade de ensino redefina e formule 

conceitos que no século passado eram direcionados, com ênfase no Brasil, apenas 

para cursos profissionais de curta duração, como corte-costura e, eletrônica básica.  

Para Peters (2006), dar destaque ao progresso tecnológico e aos meios 

digitais determina a estrutura dessa modalidade em muitas universidades 

espalhadas em vários países. 

Isto confere a EAD “uma flexibilidade que dificilmente pode ser superada, 

pois ela não impõe local e horário específico” (PETERS, 2006, p. 382). 

Portanto, a união da tecnologia e a conciliação do tempo, seja ele integral 

ou parcial para os estudos, dispõe ao estudante a flexibilidade na busca por seu 

aprendizado.  

Os dados a seguir relatam o número de estudantes na EAD da 
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universidade pesquisada. Estes foram disponibilizados pelo setor responsável, a 

partir do ano de 2009, sendo que 35 polos chamados polos da primeira geração, já 

funcionavam desde o segundo semestre de 2006 e o restante de um total de 37 em 

2007. (LIMA, 2012).   

O primeiro gráfico demonstra o número de alunos matriculados no ano de 

2009 na EAD divididos em cursos. Essa primeira amostra confere, ao inicio do dito 

ano, um número de 10.064 alunos EAD dos 37 polos espalhados pelas regiões 

brasileiras.  
 

 

Figura 8 Gráfico do número de alunos matriculados no ano de 2009. 

 

 

 Fonte: Dados disponibilizados Diretoria de Ensino a Distância, 2015. 

 

Os cursos mais procurados são respectivamente: Pedagogia com 1933 

alunos, Recursos Humanos com 1469, Administração com 1440 e Logística com 

1223 alunos dos 13 cursos oferecidos. Finalizando, o mesmo ano com 11.228 

alunos matriculados como demonstra o gráfico a seguir já distribuído pelos 37 polos.  
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Figura 9 Gráfico com a divisão do número de alunos nos polos de apoio presencial.  

 

 

Fonte: Dados disponibilizados Diretoria de Ensino a Distância, 2015. 

 

O polo de apoio da cidade de Mauá conta com 2.119 alunos, seguido pelo 

polo de São José dos Campos com 1.118. Segundo Peters (2006), em discussões 

internacionais a EAD se revela desde 1993, como a universidade do futuro, 

considerando que diante de sua necessidade, o aluno decide pelo estudo autônomo, 
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flexível e variável por excelência.   

As pesquisas quanto ao perfil do aluno EAD são, ainda, objeto de 

curiosidade e investigação, considerando que muitos dos estudantes adultos não 

conseguiram a oportunidade de estudar o ensino superior, no tempo correto. Assim, 

muitos dos paradigmas do processo educacional buscam atualmente refletir quanto 

a transmissão e assimilação do conteúdo. Esses são tidos como um processo 

permanente no dia a dia do homem social, que diante de suas experiências 

questiona e dialoga com o mundo. (PETERS, 2006).  Neste caso, é possível 

considerar que o processo educacional caminha diante da realidade social e cultural.   

Diante dos dados obtidos dos últimos 05 anos (tabela, 02), no número de 

alunos distribuídos em 03 faixas etárias demonstra que a faixa dos 25 aos 45 anos 

tem um montante de alunos que varia de 70 a 73%.  

 

Tabela 2 – Idade dos alunos ingressantes de 2009 a 2014. 

ANO Total de 
alunos 

De 17 a 24 
anos 

De 25 a 45 
anos 

46 anos a 
frente 

Idades 
Incorretas 

2009 11.228 -------- -------- -------- -------- 

2010 12.557 1.872 - 15% 9.108 - 73% 1.577 - 12% 24 alunos 

2011 13.120 2.015 - 15% 9.450 - 72% 1.655 - 13% 27 alunos 

2012 10.691 1.763 - 16% 7.680 - 72% 1.248 - 12% 13 alunos 

2013  9.732 1.592 - 16% 6.952 - 72% 1.188 - 12% 09 alunos 

2014  8.503 1.419 - 17% 6.000 - 70% 1.084 - 13% 10 alunos 

Fonte: Dados disponibilizados Diretoria de Ensino a Distância, 2015. 

 

 Estes dados indicam uma procura de alunos tidos como jovens adultos (25 a 

29 anos, cf. p.31) a adultos mais experientes (30 a 45 anos), o que condiz com o 

censo da educação de 2010:  

 

Também em 2010, nos cursos a distância, metade dos alunos tem 

até 32 anos, [...] e os 25% mais velhos têm mais de 40 anos. Os 

alunos dos cursos a distância, possuem, em média 33 anos. Esses 
dados indicam que os cursos a distância atendem a um público com 
idade mais avançada (BRASIL, CENSO, 2010, p. 45). 
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Pallof e Prat (2004) entendem que o aumento da procura por cursos a 

distância por alunos mais jovens ou mesmo, adultos acima de 40 anos, se dá pelas 

facilidades que esse tipo de ensino pode oferecer nos dias atuais, dentre eles a 

comunicação via internet, quebrando barreiras de comunicação entre aluno e 

professor.   

No que se refere a faixa etária de 17 a 24 anos, é importante ressaltar, 

que de acordo com estudo no Brasil sobre juventude, essa faixa é a que possui 

maior procura na graduação superior. Jovens que buscam igualar suas chances na 

educação diante da democratização do ensino superior.  

Este percentual de 2012 a 2014 superou em apenas 1% os anos 

anteriores, de 15% para 16 a 17%. Para Guimarães (2012), muitos dos estudantes 

EAD contemplam o perfil do estudante mais carente que busca um valor mais 

acessível nas mensalidades e a flexibilidade de tempo diante da dedicação para o 

trabalho e a família.  

Para Pinto et al. (2013), o suporte que a EAD disponibiliza exige um perfil 

de estudante, que tenha principalmente autonomia, criatividade e facilidade em 

expressar suas ideias e interagir no meio digital. Esse dado remete a pensar que 

muitos jovens da atual geração Y têm como característica o acesso rápido as 

tecnologias e a busca por resultados imediatos.   

A faixa etária de adultos com mais de 46 anos, também tem o seu 

percentual fixado em 12 a 13% nos últimos 05 anos.  De acordo, com o Ministério da 

Educação, Censo 2010, a média de alunos da EAD está em torno de 33 anos, sendo 

que essa faixa etária condiz com uma parcela que considera o ensino superior 

desejado e normal, algo necessário e valorizado nesta fase adulta. “O estudo na 

idade adulta, madura, não é mais considerado como uma infração de normas da 

sociedade, mas é valorizado e necessário” (PETERS, 2006, p.193). 

São estudantes que optaram pela EAD, como forma de atender 

principalmente as necessidades atuais da profissão exercida, aliando a experiência 

com a teoria.  

 

 

4.2 OPÇÃO PELA MODALIDADE EAD  

 

O próximo objetivo específico direciona a uma reflexão sobre a opção 
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pela modalidade EAD. Esta, parte do princípio de um envolvimento participativo 

do estudante, que diante de suas necessidades particulares se prepara para 

integrar e interagir com uma nova forma de ensinar e aprender sem a presença 

do professor.  

Para Moran (2009), esta modalidade ainda é vista por muitos dos 

estudantes adultos como uma solução pontual para situações específicas, como 

flexibilização de tempo e moradia em cidades distantes de centros universitários. 

 

A Educação a distância está se expandindo, sem dúvida, mas 
também afetando profundamente a educação como um todo. Num 
mundo conectado em redes, onde há um aumento de mobilidade, a 
educação a distância hoje passou de modalidade complementar ao 
eixo norteador de mudanças profundas como um todo, 
principalmente no ensino superior (MORAN, 2009, p. 33). 
 
 

A primeira pergunta da entrevista questiona sobre o porquê da escolha 

pela EAD, indagando sobre se tratar de uma necessidade com um objetivo 

específico ou de um possível adiamento para outro momento. As respostas dos 

entrevistados, seguem primeiramente o contexto dos alunos adultos com idade que 

variam de 43 a 50 anos e, subsequentemente dos alunos mais jovens de 21 a 23 

anos.  

 

E1: 48 anos “O EAD surgiu pra mim como uma oportunidade de 
tempo, porque eu trabalho na empresa no horário até um pouco 
mais tarde e não teria como, eu teria algumas faltas e aí não 
teria como acompanhar já o EAD me proporciona isso. Me, 
proporciona essa liberdade de tempo, eu posso estar estudando 
em horários alternativos”. 

 

E4: 55 anos “Era um objetivo específico. Eu comecei administração 
de empresas fazendo presencial, mas não era o curso que eu queria. 
Então tinha que ser imediata e como tempo na empresa não era 
um tempo suficiente para estar todos os dias na faculdade a 
opção pelo EAD foi pra poder atender as necessidades também da 
empresa”. 
 
 

E5: 55 anos “Eu  já estou no mercado desde finalzinho dos 
anos noventa a gente conseguiu entrar na área do meio 
ambiente e me cobravam muito isso ter um superior para 
complementar. E aí a gente foi prorrogando filho que tem que 
estudar essas coisas assim até que eu consegui conciliar uma coisa 
que me permitisse financeiramente estar cursando e não tomando 
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muito tempo. Sou prestador de serviços né, então a última 
atividade que eu estava exercendo eu estava em Cubatão. Então 
às vezes eu chegava atrasado, às vezes não vinha porque você 
não consegue rodar todos os dias, tem acidente na estrada. Então 
o EAD caiu como uma luva”. 
 
E6: 47 anos: “Como é uma área assim, gestão ambiental é uma 
área assim nova, nova em termos né, as empresas hoje estão mais 
é tem que ter essa preocupação com o ambiente e como no meu 
trabalho eu sou funcionária pública então começou agora, criou-
se uma gestão de secretaria ambiental. Então eu pensei nessa 
área até alguns colegas que fizeram também acharam 
superbom, então eu aproveitei que o meu marido também faz a 
mesma matéria, o curso então eu fui fazer junto, pois pra mim seria 
muito difícil ir todo dia, na escola. Como eu sou dona de casa 
também, então ir todo dia fica inviável e sairia muito mais caro”. 
 
 
E7: 43 anos – “Tinha um objetivo especifico. Sentia a necessidade 
de um curso superior, conforme a idade deixava sempre para trás 
por outras coisas, no ramo que estou da saúde, eu achava que um 
curso superior era muito cansativo e ai que me levou a escolher 
a distancia é o período curto, o tempo de ir na semana (risos), 
mas eu me equivoquei e a Metodista é muita qualidade é muito 
difícil. Pensei que seria mais fácil”. 

 

 

Diante das respostas coletadas os entrevistados adultos revelam que a 

opção pela EAD dá-se pela oportunidade de uma formação profissional que se 

adeque a experiência na área, ou seja, teoria com a prática. 

Segundo Heloani (2003), o mundo do trabalho esta vivenciando profundas 

transformações em sua estrutura capitalista produtiva. O autor relata que a 

sociedade tem enfrentado desafios e que trabalhadores diante desta dinâmica 

reinventam estratégias para se superar e, recriam em ambientes instáveis, novas 

capacitações diante de uma nova tarefa e de um novo emprego.  

De acordo, com Dornelles (2012) o trabalhador que dá continuidade a sua 

formação o faz primeiro para manter a sua empregabilidade. Seu esforço é para 

acompanhar a realidade do cenário atual do mercado de trabalho, que não se 

estagna, mas ao contrário tais mudanças incitam este trabalhador a ter agilidade 

mental e disponibilidade para sempre aprender o novo.  

Para a autora, este não difere para o mais jovem, pois ele se encontra no 

epicentro de um mercado de trabalho turbulento em novas mudanças. Neste sentido 

a formação educacional contribui para a “formação de mão de obra especializada 

em nível superior, pois o sucesso profissional traz em muitos casos a conquista de 
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uma vida mais confortável” (DORNELLES, 2012, p.20). 

Em algumas das falas dos estudantes isto é comprobatório.  

 

E4: 55 anos “Eu comecei administração de empresas fazendo 
presencial, mas não era o curso que eu queria. Hoje eu tenho 
uma formação profissional e esse curso era uma necessidade 
que eu tinha para melhorar a minha atividade profissional na 
empresa”. 

 

E1: 48 anos “Como eu que trabalho na área, na área de logística 
surgiu essa oportunidade do EAD, então é o que quê ocorre, 
uma necessidade”. 
 
 

E5: 55 anos “Eu precisava ter como complementar a parte da 
formação profissional com um curso superior e que uma coisa 
que me cobravam muito dentro do mercado, eu já estou no 
mercado desde finalzinho dos anos noventa a gente conseguiu 
entrar na área do meio ambiente e me cobravam muito isso ter 
um superior para complementar”. 
 
E7: 43 anos – “Eu faço a coordenação da UPA de XXXX, antes 
no administrativo e agora um cargo que é mais pesado. E ai a 
gente percebe o quanto faz diferença um curso superior”.  
 
 

 
A área de trabalho que os alunos entrevistados discorrem é sobre a 

formação tecnólogo profissional. Esta voltada a “mobilizar os conhecimentos, 

habilidades e atitudes na resolução de problemas”. Uma graduação que propõe ao 

aluno formar massa crítica, ser capaz de pensar e repensar sobre o processo 

produtivo.  (REIS, 2012, p.106). 

Basicamente a procura é por alunos que já tem experiência profissional, 

sem diploma de graduação. Devido à rapidez do curso que gira em torno de 02 a 03 

anos é um curso chamativo a profissionais que querem melhorar o seu currículo 

para o mercado de trabalho (REIS, REIS, 2012). 

Outro ponto abordado pelos estudantes é a flexibilidade de tempo, pois o 

aluno adulto tem boa parcela de seu tempo comprometido com o trabalho. Seus 

horários eventuais impedem o deslocamento diário a uma faculdade, também 

mencionam a necessidade do um tempo de dedicação para com a família.  

Segundo Renders (2014), a sociedade contemporânea considera a 

aceleração dos processos diários como algo natural, pertencente á vida moderna de 
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tal forma que, a cada dia aprendemos a lidar com esse desafio.  

  

“{...} As demandas quanto às competências tecnológicas como 
comportamentos sociais enfrentam um desafio impactante, o 
processo da aceleração do tempo. {...} Acreditamos que em geral 
estes processos de aceleração são considerados algo natural que 
pertencem a nossa vida (moderna) com que se deve aprender a lidar 
e à qual, em última instância, precisa se submeter” (RENDERS, 
2014, p. 23). 
 

 

Para o autor essas mudanças sociais influenciadas pela demanda de uma 

proposta de aceleração do tempo sacrificam áreas essenciais da vida como a 

convivência familiar e, isto influi principalmente na falta de espaços no próprio tempo 

diário para o lazer ou mesmo para uma reciclagem profissional.  

O estudante mais jovem demonstra outra visão da escolha pela EAD. 

Para um melhor entendimento das respostas os entrevistados jovens já haviam 

tentado uma primeira graduação presencial. Durante as entrevistas foram mais 

tímidos e, suas respostas sempre sucintas e objetivas, mesmo a Entrevistadora 

utilizando de esforços para maior abrangência das respostas na coleta de dados. 

A primeira percepção é sobre a facilidade da aprendizagem, como E3 

comentou:  

E3: 22 anos “Então o que motivou no EAD essa questão de ser uma 
vez por semana, ser próxima da minha casa e eu tenho também um 
pouco desta facilidade, acho que a gente que tá nessa fase um 
pouco mais jovem, a gente acaba sendo um pouco autodidata 
por assim dizer. Então eu tenho essa facilidade pra aprender por 
mim mesma, vamos dizer assim. [Certo]”. 
 
 

De acordo, com que Ribeiro e Carvalho (2012) relata aprender é muito 

pessoal, diante de várias dimensões sobre a aprendizagem não existe uma única 

forma do ser humano aprender. 

 
 
E3: 22 anos “Então tem colegas meus que falam não, eu não 
consegui me adaptar ao EAD porque a presença do professor 
pra mim é muito importante então eu não consigo, não cabe a 
mim. Já eu sempre tive um pouco desta facilidade então foi o 
que me motivou a escolher”. 

 

 E2 também deixa claro que a questão do curso ser EAD não influenciou 

apesar de ser um objetivo específico, “não, era sim para mim um objetivo específico 
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e não acho que a questão de ser curso EAD, interferiu na minha decisão. Tive uma 

pausa para me decidir aí eu vim para esse curso.” (E2: 21 anos).   

O que ele priorizou em sua escolha foi à qualidade do curso e o tempo de 

adaptação diante dos horários para estudo, ou seja, a adaptação aos horários, cria 

certa facilidade quanto às atividades, além do tempo de locomoção.  

 

E2: 21 anos. “Porque, uma questão de você estar no conforto da 
sua residência é um ponto um pouco negativo, mas você ir se 
adaptando tendo horários fixos, horários certos para estudar e 
entregar atividades, tranquilo da pra levar o curso EAD. Você 
cansa menos fazendo o curso EAD, justamente pela locomoção você 
já tá no seu conforto de casa. Acho que isso são pontos positivos 
[Certo]”. 
 
 

No que diz respeito à próxima resposta, o aluno priorizou o tempo e 

também o valor das mensalidades. Já que a EAD tem mensalidades mais baixas 

que os cursos presenciais, esses valores envolvem também a infraestrutura que 

cada instituição de ensino superior disponibiliza aos alunos.  

 

 
E8: 23 Anos “Ele poderia sim ter sido para outra ocasião, mas eu 
escolhi EAD porque eu trabalho tarde e noite e o que eu queria só 
tinha tarde e noite, assim, eu não poderia sair nestes horários 
fora do trabalho. E, além disso, é muito caro o presencial, EAD é 
mais em barato”.  

 
 

Pereira et al. (2012), destaca que os jovens da geração Y são alunos 

dinâmicos e autoditadas em relação a construção do conhecimento, pois estando 

constantemente conectados, recorrem aos meios tecnológicos para acesso a 

diferentes informações e expressam a impaciência e o imediatismo para obter 

respostas. Mesmo assim, seu processo de aprendizagem é ainda pouco satisfatório 

em relação a padrões esperados e solicitados no meio organizacional.  

As expectativas das diferentes gerações são bem visíveis, pois, nos mais 

adultos a preocupação em enfrentar o desafio de estudar, a maneira de assimilar a 

aprendizagem era para essa geração algo catalogado em livros como normas. E aos 

mais jovens, um fluxo constante de informações que naturalmente vai se renovando.  

A próxima questão aborda sobre a descoberta de uma aprendizagem 

mais autônoma. Silva (2003) explica que quanto a autonomia na aprendizagem 
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EAD, o aluno desenvolve competências específicas quando utiliza de forma racional 

estratégias para desenvolver o acesso ao conhecimento por meios das TIC`s, 

ampliando assim, seu aprendizado quer seja na leitura, fala ou escrita. O conceito 

apresentado pelo autor fica claro em algumas das respostas dos alunos, sobre 

autonomia. 

  

E1: 48 anos “Eu acho que essa autonomia o aluno tem que 
procurar pra ele, ela te dá passos que você deve seguir você 
tem que fazer isso tal hora, determinado estudo vai consumindo 
seu tempo três horas, mas o aluno ele tem que se conscientizar que 
ele tem que ter horário pra fazer esses trabalhos”.  
 
 
E4: 55 anos “Ajuda não só pra descobrir outros conhecimentos o 
aluno quando ele se organizar pra estudar, quando ele começa a 
pesquisar e quando ele começa a se envolver com essa pesquisa 
ele descobre um potencial que muitas vezes ele não imaginava 
que ele tinha”. 

 
E5: 51 anos “Porque ela força você a criar o reflexo de estar 
procurando conhecimento. Não só depender do que vem até você, 
você procura conhecimento também. Você investiga você 
pesquisa, eu to no ramo desde 96, 97, eu faço gestão de resíduos 
industriais em empresas multinacionais, área química, petroquímica. 
E a gente sempre tinha uma coisa de literatura, o que a gente tinha 
era norma, procurava a norma, lia a norma pra poder conseguir 
conhecimento”. 
 
 
E6: 47 anos “A gente tem que buscar por meios próprios, à 
gente tem que desenvolver as técnicas de como aprender 
porque se fosse presencial, você pergunta para o professor e ele 
responde bastou. Não é assim no EAD. Antes de você ir lá, no chat 
perguntar alguma coisa você já buscou, a última opção é procurar o 
professor pra fazer esse tipo de pergunta. Então você vai sozinho, 
você caminha com as suas próprias pernas”. 
 
 
E7: 43 anos “Sim, hoje penso e tenho outra visão de como agir em 
relação a tudo. Imaginei que era de outra forma, uma das 
dificuldades a navegação, a busca das atividades e entender tudo 
isso. Agora eu entendo que deve ter uma rotina, uma disciplina. 
Achei que era mais fácil tem o lado bom e o lado ruim. Entra a hora 
que você bem entende no sistema para verificar, pode assistir aula 
novamente, mas se não tiver uma disciplina diária, meu Deus, 
complica tudo e olha que o pessoal antigo sempre alertava”. 

 

E2: 21 anos “Não, sim motiva a autonomia, eu acho que a questão 
de você ter um horário fixo ali pra você estudar, a autonomia 
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mesmo que o curso dá é importante. É bom para você pegar essa 
autonomia e ir atrás de uma dúvida, por exemplo, na internet, 
mas também por outro lado não eu acho que ter um professor ali 
presencial é muito bom. Não tinha (autonomia) e acabei 
adquirindo no curso EAD”. 

 

Entrevistadora: Então você acredita sim, que pela sua autonomia 
na busca do aprendizado isso facilitou você a esse ambiente de 
educação a distância?  
E3: 22 anos “Exatamente. Certo. Autonomia facilitou a busca do 
meu aprendizado na EAD. A presença do professor, não cabe a 
mim. Tive um pouco de facilidade nisso”.  

 

E8: 23 Anos “Precisa ser bem disciplinada, com horários para 
estudar, ainda que aulas são disponibilizadas mas se falha na 
organização se complica mesmo. Eu acho que você não tem muita 
escolha, porque você não pode ficar só nas aulas e nas leituras, 
fica algo superficial, você tem milhares de texto e outras coisas 
precisa buscar sempre”. 

 

Serafini (2012) analisa a autonomia de uma forma entusiasta, esta 

direcionada por Paulo Freire relata que para educadores é essencial resgatar no 

indivíduo que aprende potencialidades individuais para a construção de um 

conhecimento coletivo, de uma experiência que corrobora com a prática, com a 

vivência do outro e, isto não se aplica apenas na Educação a distância, mas no 

contexto geral do processo educacional. 

 

“Faz-se necessário, então, construir e talvez reconstruir os novos 
rumos dessa educação cidadã, dinâmica, libertadora, autônoma, 
consciente e popular, respaldando o aprendizado para a vida, 
procurando orientar o aluno para uma via de produção coletiva, mas 

desenvolvendo a autonomia em cada um” (SERAFINI, 2012, p. 
70). 

 

De acordo, com Belloni (2009) espera-se um aluno autônomo, mas é 

necessário também, repensar sobre a solução de alguns conflitos pedagógicos em 

relação a conteúdos massificados e tecnicistas no ambiente educacional da EAD. O 

sucesso e o fracasso, basicamente, são mensurados se o aluno buscou ou não o 

seu aprendizado. 

Diante dessa nova conjectura social, marcada pela diversidade, 
complexidade e flexibilidade, torna-se fundamental uma educação 
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que prepare o indivíduo para as alterações da vida profissional, para 
um novo mercado de trabalho, numa construção contínua dos seus 
saberes e aptidões, proporcionando-lhe meios para alcançar uma 
autonomia pessoal e intelectual (SERAFINI, 2012, p. 80). 

 

 

A pergunta a seguir é sobre a opção pela EAD, esta questiona sobre o 

manuseio dos recursos tecnológicos, e se este facilita a integração, pois, “a 

Educação a Distância (EAD) vem se caracterizando não mais como uma atividade 

isolada, mas como uma forma de criar grupos de aprendizagem, integrando a 

aprendizagem pessoal com a grupal” (RIBEIRO; CARVALHO, 2012, p. 4). 

 

E1: 48 anos “Não, no início é evidente que teve um período ai, 
eu acho que foi dois meses para me adaptar. Justamente isso a 
mobilidade que se dá a mobilidade de tempo. Você em vez de perder 
tempo no trânsito de se deslocar, foi um pouco difícil, mas dois 
meses já era o suficiente pra eu estar integrado já com toda 
rotina do programa”. 
 
 
E4: 55 anos “Não, num primeiro momento eu não tinha não. Eu 
usava o computador mais para o trabalho, planilha de cálculo, 
custos, mas com a orientação, eu pedi orientação, pedi apoio 
para o pessoal de sala aí entrou os mais jovens e aí me ensinaram 
que era coisa mais tranquila que fizesse o processo, porque a 
pessoa com mais idade ela costuma a cortar as etapas. Então ela 
começa fazer uma leitura então ela corta a leitura, ela leu o começo, 
o meio e o final ela não lê inteiro. Então os mais jovens disse: Não 
você tem que ler a receita toda e aí você vai entendendo. Então 
eu fui acompanhando os que os mais jovens foram ensinando e 
aí à facilidade de manusear o Moodle sem problemas”. 
 
 
E5: 51 anos: “Depende da turma que nem a nossa última turma 
era bem internada né então a gente usa outras ferramentas além 
do Moodle, a gente conversava bastante”. 
 
 
E6: 47 anos: “Acho que depende da turma mesmo porque nesse 
semestre foi o que a gente mais interagiu, a classe toda nos 
outros não aconteceu isso, porque eu não sei”. 
 
E7: 43 anos: “Na verdade sinto muita dificuldade em lidar com a 
navegação do curso, acho que poderia ser mais simples e 
objetivo, Não tinha experiência na internet só no sistema da saúde 
que é muito simples. O da faculdade é bem complicado e ai eu fiquei 
perdida o pessoal mais antigo acabou por ajudar”.  
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E2: 21 anos “Sim, sim a tecnologia facilita e colabora muito. Eu 
acho que a questão de ter vídeo- aulas para uma prova é melhor, 
eu acho que assim quando você faz o presencial você só tem as 
coisas anotadas, no EAD você tem vídeo- aulas disponíveis isso 
ajuda muito na hora de estudar”. 

 

E3: 22 Anos “Mas uma questão quando a gente está aprendendo 
aqui no EAD não é só matéria, aula, atividade e trabalho. Eu vejo 
assim muitos vídeos acaba sendo bastante interativo então isso é 
importante também. Eu aprendo muito mais assim visualmente 
como por meio de atividades dessa forma que eu desenvolvo 
mais a criatividade, que eu tenho que prestar atenção ali e acaba 
sendo assim menos cansativo, mas com mais conteúdo. 
Entendeu”. 

 

E8: 23 Anos “Olha facilita muito, porque nas dúvidas é 
necessário marcar e já pedir o auxilio do professor, e enviar 
para interagir com ele e ter essa devolutiva, então tudo online 
ajuda demais”.  

 

De acordo com a afirmação de Ribeiro e Carvalho (2012), os alunos mais 

adultos apesar de mensurar dificuldades na adaptação em torno de dois meses, com 

os recursos tecnológicos que incluem o próprio sistema AVA, Moodle e ferramentas 

disponibilizadas para as atividades esclarecem que, tais recursos integram os 

demais colegas a uma aprendizagem em grupo prevalecendo, portanto, uma partilha 

considerada como um desafio, ir a luta pelo conhecimento que ambas as gerações 

trazem consigo.  

Para Moran (2009) os recursos tecnológicos devem integrar o grupo e 

não podem ser utilizados apenas como distração. Ou seja, para o autor, a interação 

e a interatividade dos alunos proporcionam um diálogo na busca do conhecimento.  

Os alunos jovens não questionam sobre os meios tecnológicos utilizados; 

em certos momentos transparecem que é algo rotineiro, normal, mas abordam que o 

processo de aprendizagem que utiliza esses meios, garante a cada um, uma 

assimilação do conteúdo mais efetiva. Ou seja, em suas respostas, fica claro, que o 

visual interativo das aulas e do conteúdo proporciona um entendimento mais claro. 

Além da autonomia e dos recursos tecnológicos, a entrevista indagou 

sobre características que permeiam o perfil deste estudante atual, dentre elas foram 

citadas: autodisciplina, organização, autonomia, responsabilidade no cumprimento 

dos prazos estabelecidos. A pergunta central investiga, neste caso, se tais 
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características já compunham seu perfil ou se a EAD, contribui para isso. No final 

solicita-se que apresentem uma característica importante para o aluno EAD.  

 

E1: 48 anos “[Autodisciplina?] Eu já tinha. [Organização?] Pelo 
setor que atuo não tenho, já tinha. [Autonomia na busca do 
aprendizado?] Não tinha, aprendi aqui. Responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as tarefas para serem executadas para o 
seu aprendizado? Sim, não isso eu trouxe esse senso de fazer a 
coisa vou dar um exemplo do PAP. O PAP ele requer um 
planejamento, ele requer que você desenvolva um trabalho, o 
planejamento. E aí os mais jovens, evidente, eles querem deixar 
esse trabalho para a última hora. Querem deixar isso para os 
quarenta e cinco minutos do segundo tempo e aí você sabe que pra 
mim eu tive que puxar orelha de alguns”. 
 
E1: 48 anos “[Qual característica o senhor citaria?] Então eu diria 
que a pessoa tem que se organizar. [Correto] não é eu acho que 
é primordial no EAD é organização, tá”. 
 
E4: 55 anos “[Autodisciplina?] Não tinha, agora o tenho. 
[Organização?] Essa, eu sempre fui organizada no trabalho 
[certo]. [Autonomia, você conseguiu trabalhar sua autonomia?] 
Sim. [Então no seu aprendizado você conseguiu] consegui 
porque você começa a pesquisar e você vê que você quer 
aprender mais e mais isso vai mostrando pra você que você é 
capaz. [Responsabilidade de diante das datas ou cumprimentos 
é muito apertado isso ou você trazia isso em si ou você 
aprendeu isso no EAD?] Aprendi no EAD. [Aprendeu no EAD, 
ok]”. 
 
E4: 55 anos “[Características?] É o aluno do EAD ele não pode 
acumular matérias porque depois ele não vai conseguir 
recuperar toda essa matéria. Então quando professor diz assim 
“olha a leitura é duas horas, é três horas” ele precisa realmente fazer 
isso então no primeiro semestre eu não conseguia... Consegui fazer, 
no segundo semestre eu decidi olha toda segunda, terça e quarta 
elas são destinadas as tarefas do EAD. Então eu faço as leituras. 
Então se criou uma organização já que eu não consigo fazer 
diário. [ok, organização.]”. 
 
E5: 51 anos “[Autodisciplina?] Ah, eu tenho um pouco sim. Isso 
é de família, papai era muito chato. [Organização?] Quando a gente 
começou a trabalhar com gerenciamento de resíduos eu lembro 
assim, a gente construiu uma ideologia de trabalho que depois eu 
usei pra vida, então essa parte de organização eu tenho bastante 
também”. [Autonomia nos estudos?] Não, ai aqui ajudou 
bastante, ai aumentou bastante porque a gente estudou em 
colégio de freiras então a gente era bem apoiado pela instituição 
e aqui você aprende a andar sozinho, a buscar. 
[Responsabilidade diante do cumprimento das tarefas?] Ah, 
também, também eu trouxe de fora um pouquinho”. 
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E5: 51 anos “[Qual seria uma característica?] Primeiro lugar 
disciplina porque se você sai do único dia que você tem pra fazer, 
de você assistir as matérias, que você tem de se relacionar com o 
pessoal tudo ai se você deixa depois para o resto da semana sem 
fazer nada, não interfere um pouquinho no que você tem no Moodle 
pra trabalhar se você não interferir nisso aí deixar tudo pra última 
hora não dá tempo não”.  
 
E6: 47 anos “[Autodisciplina?] Eu tenho um pouco agora mais. 
[Organização?] Eu sou organizada [então você já trouxe essa 
característica] eu já sou [certo] no trabalho, na minha casa não 
muito, mas no trabalho eu sou super organizada, senão eu não 
dou conta [certo] de fazer. [Autonomia?] Eu acho que aprendi 
mais porque no trabalho você já tem tudo certinho o seu 
cronograma aqui não você tem que buscar mais ir atrás né. [Aqui 
exige] isso né. [Responsabilidade diante dos cumprimentos das 
tarefas, das atividades?] Não eu já trouxe, já trouxe. Sempre fui 
muito responsável”. 
 
E6: 47 anos “[Uma característica que um aluno deveria ter como 
perfil assim pra cursar educação à distância?] disciplina [certo] 
disciplina”. 
 
E7: 43 anos “[Autodisciplina?] Sim, já tinha. [Organização?] Sim, 
diante do que faço no trabalho sou sim. [Autonomia?] sim, mas 
aqui é bem puxado você precisa buscar também. 
[Responsabilidade no cumprimento de prazos?] Sim tinha”.  

E7: 43 anos “[Qual característica você citaria?] Autodisciplina é 
muito importante, sem ela os demais não caminham, tem a coisa 
de estar ali sempre se organizando com o material e também. Se eu 
não me disciplinar não consigo organizar e ter responsabilidade”. 

E8: 23 anos “[Autodisciplina?] Tá. È eu fui conforme o EAD. 
[Organização?] – Eu já tinha sim. [Autonomia?] – Foi com a 
EAD, não era tanto não. [Responsabilidade com o cumprimento 
de prazos e tarefas?] Não, isso eu já tinha sim. Muito 
responsável”.  

E8: 23 anos “[Qual a característica principal para um aluno EAD?] 
Disciplina e organização, não tem como levar o EAD sem isso, 
porque você não consegue ir, fazer sem isso. Se você bagunçar ou 
distrair não consegue vai dar tudo errado, Isso é algo importante no 
EAD na faculdade presencial há muito trabalho em grupo e ai você 
espera. Portanto, EAD é boa porque você depende de você, 
precisa correr atrás”.  

E3: 22 Anos “[Autodisciplina você já veio com isso ou você 
conseguiu adquirir isso no EAD?] Eu já vim com isso. [Já veio com 
autodisciplina]. [Organização?] Eu já vim com isso. [Autonomia 
para os estudos na busca da aprendizagem?] Meio a meio. [Meio 
a meio]. Eu tive um colégio que me estimulou bastante neste 
sentido, mas o EAD me ajudou bastante também. [Certo]. 
[Responsabilidade diante do cumprimento dos prazos de todas 
as atividades?] Também já vim com isso. [Tá]”. 
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E3: 22 Anos: “[Qual seria uma característica assim predominante 
que talvez um aluno EAD precise pra poder cursar?] É isso que a 
gente falou autonomia você precisa correr atrás, diferentemente 
de uma faculdade presencial que o professor está ali no seu pé 
todos os dias de segunda à sexta-feira, o EAD depende da gente. 
[Certo]. Por exemplo, se eu não fizer o professor talvez nem saiba 
que eu não fiz, mas vai surtir muito efeito em mim como profissional 
no futuro”.  
 
E2: 21 anos “[Características de autodisciplina ou você não 
tinha e passou estudar na EAD e começou a perceber que tem?] 
Eu não tinha e passei a ter [certo]. [Organização?] Isso 
organização, disciplina foram fundamentais para esse crescimento 
pra conseguir seguir no curso de EAD. [Autonomia?] Não acabei 
adquirindo no curso EAD, no curso EAD”. 
 

E2: 21 anos “[Qual característica que você gostaria de colocar?] 
Não acho que só disciplina de resto é igual o presencial”.  

 

Três características foram repetidas pelos entrevistados: uma relacionada 

a autonomia e, ao que basicamente eles percebem como complemento importante 

para o entendimento do conteúdo apresentado.  Apesar de o material pedagógico 

estar disponível, a autonomia não depende apenas do aluno como uma 

característica individual, e sim de todos os elementos que compõem o processo 

educacional da EAD (SERAFINI, 2012). 

Isso significa que o processo de aprendizagem autônomo deve também 

ser mediado pelo professor ou mesmo tutor de forma a contribuir e despertar no 

aluno, o potencial de construção de seu próprio saber. E não apenas o digerir de um 

conteúdo com uma aprendizagem passiva, mesurados mediante uma avaliação 

(BELLONI, 2006). Constata-se esta questão na fala do entrevistado E4: 55 anos: 

“consegui porque você começa a pesquisar e você vê que você quer aprender mais 

e mais isso vai mostrando pra você que você é capaz”.  

As outras duas características comentadas pelos alunos são, 

respectivamente, disciplina e organização, ou seja, para eles é necessário se 

condicionar, diante do aprendizado e; ser organizado, se estruturar, preparar e 

planejar os materiais. Características fundamentais para que o aluno não fique 

desestimulado e desista do curso, pois depois de um tempo para a adaptação, a 

disciplina e a organização direcionam todo o contexto de seguimento no curso.  

 

E2: 21 anos “No começo eu me retrai um pouco, mas aí depois só 
me motivou. Foi uma motivação eu parei pra pensar estou fazendo 
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EAD então tenho que buscar cada vez mais aquele/aquela 
disciplina e essa retraída que se transformou em motivação foi o 
auge para mim buscar a estabilização no curso de EAD”. 

 

E3: 22 Anos “Nos primeiros meses do EAD foi um susto. Eu 
estava escutando “Nossa agora sou eu, eu comigo mesma”. O 
professor tá ali pra me auxiliar, mas eu não tenho uma figura dele. 
Foi um susto na verdade. Nos primeiros meses assim eu pensei 
em realmente em desistir, mas aí eu vi que é isso que eu quero. 
Me apaixonei pelo marketing, acabei entrando no curso meio às 
escuras assim, mas descobri uma área muito interessante”. 

 

4.3 INTERAÇÃO GERACIONAL ENTRE ESTUDANTES DESTA MODALIDADE 

 

O convívio de grupos nos ambientes sociais possibilita uma 

aprendizagem na forma de se comunicar, no respeito para com o outro, em 

conhecer a si mesmo, ou seja, estar todo o tempo em contato com pessoas de 

várias faixas etárias estabelece trocas mediante a cultura e experiência de vida de 

cada um.   

Essa convivência excede para todos os ambientes, o que era exclusivo 

entre os familiares, atualmente é vivenciado também socialmente, em espaços 

escolares, de lazer e trabalho (CACHIONI; AGUILAR, 2008). 

O diálogo intergeracional têm se adequado as rápidas mudanças 

atuais. Adultos com idade em torno de 45 anos, atualmente, não tem expectativas 

de uma aposentadoria aos 50 anos, e cada vez mais se atualizam diante das 

exigências, tanto do mercado de trabalho quanto da rotina diária dos afazeres de 

uma sociedade que se mantém em constante mudança.  

De acordo, com Tomikazi (2010), atualmente, há um esforço para um 

diálogo entre gerações. Um desafio diante do paradigma de que repassar 

conhecimentos e experiências pode delimitar o fim e assim a sucessão do outro 

grupo geracional.  

É o que as entrevistas evidenciam: a abertura, para um diálogo que 

soma em ambos os lados.  

 

E4: 55 Anos “Não, não porque antigamente a gente dizia que os 
com mais idade tinha a oferecer conhecimento para os mais 
jovens. No mundo de hoje, principalmente esse virtual, os 
jovens acrescentam um pouco mais de idade. Então nós criamos 
aí um meio termo eu passo algumas experiências, mas eu passo 
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conhecimento e eles passam experiências nesse movimento 
tecnológico pra gente. Eles não mistificam isso porque a gente tinha 
dificuldade e hoje não tem mais. Você senta perto de um jovem ele 
mexe com celular, ele entra pesquisa e você aprende com ele. 
[Isso contribui então para o diálogo?] ah, sim. [Muito bom]”. 

 

E1: 48 Anos “Mas se você chegar lá geralmente o polo EAD ao 
chegar ou ao ficar, como é mesmo que eu diria dentro da sala de 
aula é criado grupos, e esses grupos geralmente eles têm idades 
diferentes, então a gente nos grupos que são formados tem 
gente de idades diferentes, culturalmente diferentes. Tem 
pessoas que têm emprego diferente, né.  Que vem de áreas 
diferentes e essa mistura é o que proporciona mais, fica até 
melhor ainda os pontos de vistas que você tem que você tem 
várias opiniões de pessoas diferentes, não é apenas um 
segmento”.  

 

E5: 51 Anos “Sim há uma interação sim. Você tem a experiência 
dos mais velhos e a vontade de trabalho dos mais novos. Você 
consegue interagir com isso aí”. 
 
E6: 47 Anos “Também acho que todo mundo interage, todo 
mundo sai ganhando todos, os mais velhos aprendem com os 
mais novos e vice-versa. [Certo]”. 
 
E2: 21 Anos “Sim eu acho que há troca de experiências vamos 
supor, eu estou com uma dúvida à pessoa tem uma dúvida a 
gente consegue debater um diálogo e, às vezes um ajuda o 
outro no aprendizado. Isso facilita bastante”. 

 

E3: 22 Anos “Na verdade assim, eu sinto que eu tenho essa parte 
da tecnologia, porque eu tô sempre no trabalho com 
computador, então estou 24 horas ali ligada e tem algumas 
coisas que eu tenho mais facilidade nesta parte tecnológica, em 
compensação eles são da parte de livros, pegar o livro ler, então 
é uma troca super-legal, superinteressante, ajuda muito”. 
 

E8: 23 Anos “Sim, eu sou uma das mais novas tem pessoal já 
formado, e de outras áreas. A experiência deles ajuda muito apesar 
de algumas vezes ser muito individual, mas na faculdade presencial 
houve situações confusas com pessoas mais velhas. [Você quer citar 
alguma coisa?] Sim. È que pra tudo às vezes você tem uma família, 
tem problemas e outras coisas, mas se você se colocou pra estudar 
deve se dedicar e não houve isso, mas houve o outro lado de uma 
pessoa que era mais velha com muita experiência e estava ali 
para estudar mesmo e a experiência dele ajudou muito o grupo, 
não houve aquela de perceber que ele era mais velho. Então tem 
os prós e os contras. [Ok]”. 
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As gerações X e Y que, basicamente compõem esta pesquisa 

demonstram convivência, estabelecendo laços que contemplam interesses e valores 

distintos; estes embasados em uma construção sócio histórica peculiar de cada 

uma.  

Borges et al. (2013) considera que o aluno adulto se sente atraído por 

esta modalidade de estudo principalmente por ter possibilidade de conduzir sua 

aprendizagem de acordo com seus interesses. Muito da educação formal não lhe 

pareceu relevante em épocas anteriores, mas diante das oportunidades de um 

emprego melhor, ou mesmo visando uma promoção no atual, se esforça para o 

desafio de uma aprendizagem que agregue na parte profissional.  

Esta análise das autoras também discorre sobre o entendimento de uma 

aprendizagem EAD como um fenômeno, que se realiza com a interação do outro, 

passando, portanto, do molde tecnicista para o sócio-interacionismo. Transição 

esclarecida pelas autoras, segundo os pensamentos de Vygotsky/i, quando enfatiza 

o homem como um ser que aprende em contato com a sociedade (ser social), ou 

seja, o homem modifica o ambiente e vice versa e, essa interação que ele 

estabelece forma uma relação dialética ao seu redor, do ser social com a sociedade 

tornando-se um aprendizado e, portanto, uma construção sócio histórica.  

De acordo com Cachioni e Aguilar (2008) há uma necessidade de 

entender o relacionamento e o convívio das gerações no campo educacional e 

social, promovendo assim discussões e questionamentos para um melhor 

entendimento sobre os padrões que hoje são estabelecidos. 

Basicamente, um relacionamento inicia por meio de um vínculo emocional 

e afetivo e, esses são fundamentais e contribuem para que o aluno reforce laços 

motivando-o para a continuidade dos estudos diante das dificuldades.  “As relações 

humanas acontecem sempre a partir de uma base emocional que define o âmbito de 

convivência”. (MATURANA, 2001a, p. 75). Laços de confiança que os alunos mais 

jovens revelam nas falas a seguir: 

 

E2: 21 Anos “A interação que eu tenho ela toda é pessoal, não é 
nada assim com os artifícios tecnológicos. Acho que pelo fato 
de eu ser jovem e ter muita interação eles me procuram para 
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tirar dúvidas para ajudar em algo, no começo porque mexer no 

Moodle é um pouco difícil para quem é mais velho”. 
 

E3: 22 Anos “O meu grupo são só de pessoas acima de trinta 
anos e a gente se dá super bem, são épocas diferentes, mas a 
gente consegue tirar da época de cada um, coisas diferentes. 
Nos primeiros meses do EAD foi um susto. Eu estava escutando 
“Nossa agora sou eu, eu comigo mesma”. O professor tá ali para me 
auxiliar, mas eu não tenho uma figura dele. Foi um susto na verdade. 
Mas adaptei. 

 

E8: 23 Anos “Olha o EAD facilita muito, porque nas dúvidas é 
necessário marcar e já pedir o auxílio do professor, e enviar 
para interagir com ele e ter essa devolutiva, mas as vezes eu 
sinto falta da presença do professor, porque eu já cursei 
presencial então faz falta sim as vezes essa conversa, de estar 

do lado. [Um pouco solitário?] Sim”.   
 
 

A fala denota a necessidade que os alunos mais jovens sentem em 

relação à presença do professor. “O relacionamento de confiança efetivado na 

convivência entre professores, tutores e alunos é fundamental na constituição da 

segurança do aluno em relação ao curso e à instituição de ensino” (DAUDT; 

BEHAR, 2013, p. 419).  

 

Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções em função de uma 
supervalorização da razão, num desejo de dizer que nós, os 
humanos, nos distinguimos dos outros animais por sermos seres 
racionais. Mas acontece que somos mamíferos e, como tais, somos 
animais que vivem na emoção. As emoções não são algo que 
obscurece o entendimento, não são restrições da razão: as emoções 
são dinâmicas corporais que especificam os domínios de ação em 
que nos movemos (MATURANA, 2001b, p. 92). 
 
 
 

Para as autoras Daudt e Behar (2013), na EAD, sentir-se confiante reflete 

a possibilidade de se comunicar, de conversar, de viver e aprender com o grupo e, 

assim trabalhar no espaço reservado em polos ou salas semipresenciais dando 

significado ao aprendizado daqueles que estão envolvidos e, dispostos a enfrentar 

os diversos desafios.  

De acordo com Moran (2009), a tecnologia é uma ferramenta que auxilia 

o contexto comunicativo na modalidade EAD, mas para o autor o que facilita o 

processo de aprendizagem é a capacidade de comunicação, de se relacionar, 
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participar e interagir na troca de experiências. Estas geram fatores essenciais de 

mudanças no aluno que busca seu aprendizado.  

Diante do que é apresentado pelos autores é importante ressaltar que os 

meios tecnológicos são meios para que a interação e a comunicação entre os alunos 

EAD possam ser exploradas e, assim, auxiliar em um trabalho de aprendizado 

cooperativo. 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A EAD atualmente tem sido um divisor de águas em relação à 

democratização do ensino superior no Brasil. Apesar de ser referência em cursos de 

curta duração a mais de meio século, esta modalidade ganhou conhecimento e 

aderência mediante as inovações tecnológicas dos últimos anos.  

Estas inovações são reconhecidas pelo governo brasileiro, bem como sua 

funcionalidade e eficiência, pois abrange lugares distantes levando como proposta, 

melhorar a qualidade da educação bem como, a adesão ao ensino superior para 

todos os cidadãos que a almejam.  

A presente pesquisa teve como objetivo geral, conhecer as características 

do perfil do estudante da (EAD) e, descrever como se dá o fenômeno da interação 

geracional, este sendo, um tema que desperta a curiosidade de pesquisadores que 

procuram por meio do conhecimento deste fenômeno elaborar, descrever e discutir 

questões sobre o processo de aprendizagem, sobre a qualidade do ensino e os 

desafios de adaptação que, tanto aluno quanto instituição de ensino superior tendem 

a enfrentar. 

Para tanto, a pesquisa contou com a participação de 08 estudantes de 

primeira graduação no ensino superior, estes pertencentes a polos da região 

Sudeste das cidades de Mauá, São Bernardo do Campo, Itanhaém e Guarulhos. 

Sendo que, 05 alunos com mais de 45 anos e 03 alunos com idade de 21 a 23 anos.  

Portanto, um dos focos deste trabalho foi o de conhecer o perfil atual 

deste aluno principalmente em relação a sua faixa etária, sendo que pesquisas 

demostram um perfil mais adulto, e não de alunos com idade inferior a 25 anos. 

Identificando também, quais características preponderantes o auxiliam a vencer os 

desafios desta modalidade. Outro foco é  se o diálogo intergeracional corrobora em 

uma aprendizagem mútua. Para isto é viável percorrer sucintamente o caminho da 

pesquisa e refletir em seus resultados.  

Sendo assim, o estudo iniciou com um levantamento de dados sobre o 

número de matriculados entre o ano de 2009 a 2014, disponibilizados pela Diretoria 

de Educação a Distância da Universidade em pesquisa. 

A primeira faixa etária foi dividida de acordo com o estudo do governo em 
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relação à juventude brasileira conforme p.31 desta pesquisa.  Jovens de 18 a 24 

anos que conforme o Censo do IBGE (2010) estão em idade correta para cursar o 

ensino superior. A segunda faixa de idade dos jovens mais adultos, com idade de 25 

anos, somado a adultos com idade até 45 anos, os quais lideram as matrículas na 

EAD, conforme pesquisas anteriores citadas no estudo e, a última faixa etária que é 

representada pelos adultos com mais de 45 anos. 

A partir da análise dos dados, o resultado encontrado é de que alunos na 

faixa etária de 17 a 24 anos, aumentam 1% das matrículas a cada ano, isso pode 

ser um enunciado de que a EAD tem despertado nesses alunos mais jovens o 

desejo de busca em uma aprendizagem mais flexível e desafiadora mesmo sentindo 

a necessidade da figura do professor ao lado. Já a faixa de 25 a 45 anos prevalece 

com 70% das matriculas, tendo uma leve queda de 3% entre os anos de 2010 a 

2014. E a faixa etária de adultos com mais de 45 anos basicamente fica em torno de 

12% durante os 05 anos da amostra.   

Portanto, este resultado revela que o perfil do aluno EAD ainda é o do 

jovem adulto para adulto mais experiente, que busca a graduação com o propósito 

de progressão no ambiente profissional. Durante as entrevistas tanto com os jovens 

quanto para os alunos mais adultos a primeira conotação na escolha por voltar aos 

estudos ou, mesmo, iniciar uma graduação é devida a busca pelo sucesso 

profissional. Pois, a graduação correspondente ao tecnólogo e bem aceita 

principalmente por alunos que desejam melhorar o currículo para o mercado de 

trabalho principalmente diante do oferecimento de uma promoção e melhor 

qualificação. No final da entrevista a  maioria dos alunos transparece a continuidade 

com uma pós- graduação.  

Prosseguindo com a pesquisa foram realizadas 10 perguntas aos 

estudantes, buscando entender o motivo pela opção da modalidade EAD, bem 

como, se os recursos tecnológicos disponibilizados facilitam a autonomia de seu 

aprendizado.  

Analisando as respostas, o fator tempo foi preponderante, pois os alunos 

relatam que este, se revela como primordial para sua escolha. Estudar no conforto 

de casa, no horário estipulado por eles, sem a locomoção em meio ao trânsito 

estressante acresce no seu aprendizado. Os alunos adultos com mais de 45 anos 

também revelaram que os horários de uma formação superior formal não conciliam 

com as atividades no trabalho, sendo impossível se locomoverem todos os dias a 
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uma faculdade.  

Sobre a autonomia, os alunos acima de 45 anos compreendem que, 

atualmente, mediante os avanços tecnológicos há uma necessidade de entendê-la, 

para avançar em seu aprendizado, consciente de suas responsabilidades, não se 

deixando levar por uma aprendizagem passiva diante de conteúdos prontos. 

Contudo, citam sobre as dificuldades de adaptação aos meios tecnológicos, dentre 

eles a própria plataforma de aprendizagem. 

Em suas respostas, os mais jovens completam dizendo com certo 

deslumbre, que há uma maior interatividade com os conteúdos transmitidos pela 

teleaula, pois, aprendem, assimilam e procuram por outras fontes o mesmo assunto. 

Consegue desenvolver sua autonomia no aprendizado para eles desafiador já que, 

basicamente vivenciam uma conexão diária com outras redes de informação sem 

dificuldade.  

Sendo assim, os recursos tecnológicos facilitam sim, a autonomia citada 

pelos autores, ou seja, aquela que proporciona a construção de uma educação 

transformadora, que engloba o indivíduo como um ser que se relaciona com o meio, 

por meio da comunicação com o outro. 

Indagados sobre uma característica preponderante para que o aluno EAD 

consiga vencer os desafios desta modalidade, os entrevistados foram categóricos 

em afirmar organização e autodisciplina. De acordo com as respostas, mesmo após 

o tempo de adaptação com o processo do curso, que em alguns casos citados é de 

02 meses, este aluno deve se organizar em relação aos conteúdos e as atividades 

exigidas, mas deve também ser autodisciplinado em seu aprendizado, característica 

necessária para alcançar objetivos que almeja.  

Os diversos contratempos e desafios para o aluno acostumado com a 

educação presencial ou que há muito tempo não frequenta uma sala de aula, são 

determinantes quando não se sente motivado a continuar seus estudos. Para tanto, 

é necessário que a parte mediadora do professor ou tutor EAD possibilite favorecer 

uma integração desse novo mundo acadêmico, que desponta com a 

responsabilidade mútua entre estudante e professor em um trabalho cooperativo e, 

não apenas participativo. Isto denota que aqueles que não se sentem vinculados 

acabam por desistir. 

O diálogo intergeracional comentado nas últimas perguntas da entrevista 

esclarece que esta troca disponibiliza informações que corrobora sim, com um 
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aprendizado mais articulado, além de suprir a necessidade da convivência social.  

As duas gerações citadas geração X e geração Y, mesmo em contextos 

históricos diferenciados de valores, crenças e comportamentos, participam 

atualmente de uma transformação social que contempla os meios de produção do 

trabalho, a formação educacional e as relações sociais. Basicamente, estas 

influenciam e direcionam o aprendizado com olhares diferenciados.  

A geração X com os desafios de uma formação que se adeque ao estilo 

de produção no trabalho e na vida diária e, a geração Y ao qual, diante da 

descoberta de sua autonomia busca formar opiniões, aprender, ser visível fazer 

parte dentro deste contexto educacional e, nas experiências compartilhadas pela 

geração X.  

Esta partilha de experiências e saberes faz com que a geração Y e a 

geração X desenvolvam uma comunicação de reciprocidade e, que quebra, portanto, 

o paradigma de uma educação EAD solitária, desenvolvendo em seu perfil, a 

competência na busca do aprendizado e na socialização, tão essencial e normal no 

campo educacional.  

O diálogo intergeracional que acontece uma vez na semana durante a 

teleaula ao vivo foi tido como um diferencial pelos alunos. Esse momento é 

valorizado por eles pela troca de experiências nos grupos. Para os alunos o 

momento de partilha traz segurança e reforça laços com os companheiros de classe 

diante da falta de um professor presencial. 

Este vínculo se torna mais perceptível nos alunos mais jovens, a relação 

de confiança possibilita a comunicação, a disposição de enfrentar os desafios da 

EAD. Esta troca corrobora com uma aprendizagem colaborativa e participativa.  

A pesquisa se torna relevante, na medida em que estudar o perfil do 

aluno EAD atual ressignifica meios e formas que devem ser considerados, para que 

a devida atenção seja dada a este aluno. São alunos heterogêneos que tem se 

esforçado em adaptar-se a esta modalidade, tanto que, transpassam a necessidade  

de continuidade nos estudos almejando uma pós graduação, pois sentem-se 

vitoriosos diante deste desafio.  

Quanto à mediação pedagógica do professor/tutor, apesar dos alunos 

terem a percepção de uma autonomia que direcione a buscar seu aprendizado, 

ainda é real a imagem do professor em seu imaginário, que tende a dar instruções 

para a realização das atividades. A busca pelo aprendizado pode ser trabalhada 
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com os alunos permitindo mais criatividade participativa e não apenas devolutivas 

das atividades inseridas no ambiente virtual de aprendizagem.  

Aliás, durante as entrevistas com os jovens isto transpareceu, pois antes 

de iniciar as gravações, alguns não conseguiam entender se realmente poderiam 

contribuir para a pesquisa, o que foi descartado imediatamente, pois mesmo não 

partilhando de experiências profissionais, seu perfil revela um jovem preocupado 

com sua aprendizagem, com o seu futuro e que quer participar ativamente do que é 

proposto pedagogicamente a ele. 

Ainda comentando sobre os jovens, eles têm a opção de escolha do 

ensino presencial, mas cursar EAD se torna um desafio diante da descoberta da 

capacidade de desenvolver seu aprendizado, ou seja, sua autonomia no aprender. O 

que em várias pesquisas sobre perfil deste estudante foi denotado como algo 

essencial o que se espera dele.  

É importante reforçar que se trata de uma contribuição relevante, pois a 

percepção dos alunos diante desta característica só foi notada após enfrentar as 

adaptações, que para alguns deles,  ocorreram em torno de 02 meses, para outros, 

o primeiro semestre todo, levando muitas vezes a questionar se deveriam continuar 

ou não.  

Portanto, não é apenas papel do aluno ser chamado de “aluno autônomo 

da EAD”. Cabe à equipe pedagógica mediar e, contribuir com ferramentas capazes 

de levá-los a descobrir-se como um aluno que soma coletivamente. Importante 

perceber que o aluno EAD conhecido pelo tutor através meios tecnológicos é uma 

pessoa que possui uma história de vida e quer partilhar suas experiências. 

O modelo EAD da universidade em pesquisa, conforme relato anterior 

prevê que o aluno frequente o polo uma vez na semana, o que se trata de um 

diferencial, na medida em que este é um momento precioso para partilhar 

conhecimento. Nas entrevistas, diante das perguntas sobre a interação de uma 

geração com outra, a idade não se revela como um marcador de página que 

distingue uns dos outros, contudo, a experiência compartilhada é bastante 

apreciada, como algo que realmente faz a diferença durante o curso.  

Aos mais adultos a comunicação com os jovens é um processo de 

interação necessária, pois há uma quebra do silêncio, da solidão do EAD. 

Atualmente é uma contribuição baseada na experiência do ensinar em busca do 

aprendizado por meio das tecnologias. Neste grupo pesquisado percebe-se uma luta 
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intrínseca, ou seja, sinais de rejeição daquilo que já vem como modelo pronto, para 

aprender. 

O assunto não se esgota e, por isso, como sugestão para futuros estudos 

recomenda-se aprofundar sobre o diálogo intergeracional, em características que 

desenvolvam competências para os desafios da EAD.  E se a realidade da região 

Sudeste também se iguala a outras regiões brasileiras. E com o crescimento da 

educação a distância o de como, atender a necessidade desse aluno mais jovem 

que desponta aos poucos para essa modalidade.  
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APENDICE A – Entrevista transcrita do Entrevistado (E1) 

 

Entrevistadora: A primeira pergunta: Ao escolher o curso EAD o senhor tinha um 

objetivo específico, algo específico no momento da escolha ou poderia ser adiado 

para outro momento? Porque que o senhor quis entrar no EAD? 

E1: O EAD surgiu pra mim como uma oportunidade de tempo na realidade, como eu 

que trabalho na área, na área de logística surgiu essa oportunidade do EAD então o 

que quê ocorre. O EAD nos proporciona o melhor tempo, disponibilidade de tempo. 

Isso que me levou ao EAD. Porque numa faculdade presencial eu não teria 

condições porque eu trabalho na empresa no horário até um pouco mais tarde e não 

teria como, eu teria alguma faltas e aí não teria como acompanhar já o EAD me 

proporciona isso. Me proporciona essa liberdade de tempo, eu posso estar 

estudando em horários alternativos e isso que me levou ao EAD. [Correto].  

 

Entrevistadora: Segunda pergunta. Geralmente as atividades que são aplicadas no 

EAD elas incitam a participação do aluno, a ele se planejar, a ele se organizar, 

organizar o tempo do estudo. O senhor percebe que para isso foi importante a sua 

escolha? O senhor tinha essas características de ser organizado de organizar o seu 

próprio tempo, da sua autonomia nos estudos, da procura do aprendizado ou senhor 

fui aprendendo isso na própria educação à distância? 

E1: No início, no inicio é claro que eu já tenho eu trabalho com na área de logística 

Hospitalar eu já tenho esse senso de organização. O EAD me proporcionou, no 

inicio é claro que foi difícil, foi difícil, mas foi criada uma rotina. Quando você cria 

uma rotina de estudo da aula presencial às quintas feiras, que você assiste a tele 

aula e é passado pra você todo material para você desenvolver durante a semana é 

claro que você tem que ter horários para segunda a sexta-feira fazer um 

determinado estudo, no final de semana você também tem que tirar umas horas, 

para você também ler alguns artigos, ler alguma coisa a respeito do que foi passado 

na tele aula das quintas-feiras no polo e é claro que esse tempo você também tem 

que administrar ele. Você tem que administrar ele como se fosse um estudo normal. 

Porque se você começar a fazer alternativa “ah! vou deixar vou deixar pra amanhã, 

vou deixar pra depois” e não criar uma rotina vai prejudicar nos teus estudos. Não há 

possibilidade disto, ontem mesmo fizemos uma prova no polo e muita gente, 
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algumas pessoas sentiram dificuldades justamente por ainda não terem se adaptado 

ou criado rotinas de estudo. Porque o EAD requer disciplina.  

 

Entrevistadora: De acordo com a sua resposta essa disciplina vai criando uma 

certa autonomia do próprio aluno, a ele buscar esse aprendizado, o senhor acha 

válido essa autonomia da busca do aprendizado ou não?  

E1: Eu acho que essa autonomia o aluno tem que procurar pra ele, ela te dá passos 

que você deve seguir você tem que fazer isso tal hora, determinado estudo vai 

consumindo seu tempo três horas, mas o aluno ele tem que se conscientizar que ele 

tem que ter horário pra fazer esses trabalhos.   

 

Entrevistadora: O senhor tinha facilidade com os recursos tecnológicos ou não o 

senhor a partir do momento que começou a mexer na plataforma de aprendizagem 

no Moodle é que começou a pegar o jeito, começou a se sentir mais familiarizado 

com a coisa? Ou teve dificuldade mesmo? 

E1: Não, no início é evidente que teve um período ai pra mim eu acho que foi dois 

meses pra mim me adaptar ao método de ensino. Nesse início realmente é um 

pouco complicado, pra quem... Eu como estava fora da sala de aula, estava fora dos 

estudos já a algum tempo pra mim foi um pouco difícil, mas dois meses já era o 

suficiente pra eu  estar integrado já com toda rotina do programa.  

 

Entrevistadora: O senhor já tinha alguma graduação anterior a essa ou não? [não] 

Essa foi sua primeira graduação e a escolha foi pelo EAD? 

E1: Sim. 

 

Entrevistadora: e o senhor acha que a tecnologia agora que o senhor já se 

ambientou, já está estudando, consegue ter essa rotina. O senhor acha que a 

tecnologia ela tem facilitado a aprendizagem ou não? 

E1: Sim. Sim por que. Justamente isso a mobilidade que se dá a mobilidade de 

tempo. Você em vez de perder tempo no trânsito de se deslocar eu que moro em 

Mauá, mas pra me deslocar até uma faculdade em Santo André, São Caetano que 

tem ai vinte quilômetros esse tempo que eu perderia no trânsito eu posso estar 

dentro da minha casa com todo sossego, tomando um copinho de leite quente e 

estudo. Então eu ganho, eu não vou chegar na faculdade todo estressado, todo eu 
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fico dentro da minha residência tendo um, eu acho que tenho até um maior proveito 

em relação a esse estudo, o EAD me proporciona isso. 

 

Entrevistadora: Senhor XXXXX uma pergunta. Dentro da classe lá do seu Polo 

existe aluno de diferentes idades mais novos do que o senhor? 

E1: Sim, sim existem pessoas eu estou-nos 47, 48 anos, tenho um colega meu, por 

exemplo, que tem 55, 60 anos. E tem jovens de 23, 24 anos. Então é bem mesclada 

a minha sala. 

 

Entrevistadora: Então o senhor consegue ter uma interação com esses jovens, há 

uma interação sua, com eles ou eles com sr? Como que é isso? 

E1: É bem recíproco mesmo, né. Parte também da minha aproximação com eles 

também a boa vontade, você também, se você, se você chegar ao polo ou se chegar 

na sua sala e você ficar ... não interagir com os demais evidente que tem pessoas 

que sentem um peixe fora d'água. Mas se você chegar lá geralmente o polo EAD ao 

chegar ou ao ficar, como é mesmo que eu diria dentro da sala de aula é criado 

grupos, e esses grupos geralmente eles tem idades diferentes, então a gente nos 

grupos que são formados tem gente de idades diferentes, culturalmente diferentes. 

Tem pessoas que têm emprego diferente, né.  Que vem de áreas diferentes e essa 

mistura é o que proporciona mais, fica melhor ainda os pontos de vistas que você 

tem que você tem várias opiniões de pessoas diferentes, não é apenas um 

segmento. “Ah eu tenho xis de idade, tenho três filhos, filhos na faculdade e tal o 

XXXX que trabalha com empresa de logística há tanto anos”, mas tem pessoas no 

meu grupo, por exemplo, que está procurando emprego, o primeiro emprego. Então 

ser partir de ambos e também dos mais jovens, essa interação saber se eles 

também se interessam e o que eu vejo é que eles se interessam bastante também. 

 

Entrevistadora: O senhor acha que eles se interessam pela sua experiência, assim 

quando o senhor procura cada um deles para essa interação, para esse diálogo 

buscando assim basicamente o que neles? O entendimento da parte tecnológica ou 

o próprio aprendizado que eles têm? O que o senhor poderia dizer disso? 

E1: Depende muito do conteúdo do material da semana. Tem um determinado 

material que eu domino, tenho uma certa já experiência no ramo, então eu posso 

contribuir mais. Aí como você falou, por exemplo, tem algumas matérias ligadas à 
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tecnologia os mais novos têm mais a oferecer e aí juntos, junta se essas pontas e 

temos um ótimo resultado. 

 

Entrevistadora: Correto. Agora eu vou fazer assim, nós estamos nas últimas  

perguntas,ok.  Eu vou falar algumas características que muitas vezes são 

prevalecentes nos alunos, e aí [certo] eu vou dizendo as características e aí o 

senhor vai falar pra mim se o senhor tem essa característica ou somente depois que 

o senhor começou a estudar pelo EAD, o senhor começou realmente a trabalhar 

nela, tudo bem? [ok]. 

 

Entrevistadora: Autodisciplina? 

E1: Eu já tinha.  

 

Entrevistadora: Organização? 

E1: Pelo setor que atuo não tenho, já tinha.  

 

Entrevistadora: Autonomia na busca do aprendizado? 

E1: Não tinha.  

 

Entrevistadora: Responsabilidade pelo cumprimento de todas as tarefas para 

serem executadas para o seu aprendizado? Responsabilidade nas tarefas, no PAP, 

no que é dado na leitura ativa? [Entrevistadora eu não entendi o início da pergunta 

você poderia repetir?] Tá. Responsabilidade diante do cumprimento das tarefas 

semanais, o senhor já tinha essa responsabilidade trouxe consigo isso?  

E1: Sim, não isso eu trouxe esse senso de fazer a coisa vou dar um exemplo do 

PAP. O PAP ele requer um planejamento, ele requer que você desenvolva um 

trabalho, o planejamento. E aí os mais jovens, evidente, eles querem deixar esse 

trabalho para a última hora. Querem deixar isso para os quarenta e cinco minutos do 

segundo tempo e aí você sabe que pra mim eu tive que puxar orelha de alguns. 

Peraí meu amigo eu não posso. [Normal isso é normal]. Vamos cada um vamos 

dividir de uma certa, entre aspas dar uma ameaçada, ó gente vamos lá se não seu 

nome não vai constar desse PAP. A gente fala assim mais grosso, mas sempre com 

tom de que a coisa se resolva,nos trabalhos [é verdade, verdade]. 
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Entrevistadora: Se hoje, por exemplo, o senhor fosse aconselhar uma pessoa a 

estudar no EAD. Qual característica que o senhor falaria para essa pessoa “olha 

você precisa ter isso pra poder estudar EAD”. Tem alguma coisa específica que vem 

a sua mente? 

E1: Eu acho uma única palavra organização. Você tem que se organizar. Desde 

catalogar todos os trabalhos, é organização completa se você se organizar. Porque 

as matérias é um volume enorme, o volume é bastante. Então se você não colocar 

isso em ordem de assuntos e não fizer uma planilha de estudos, você não vai 

desenvolver um ótimo trabalho. Então eu diria que a pessoa tem que se organizar. 

[Correto] não é eu acho que é primordial no EAD é organização, tá. 

 

Entrevistadora: Então hoje o senhor se sente um aluno disciplinado, independente, 

e um aluno flexível que consegue [sem duvida, sem duvida] correto. 

 

Entrevistadora: Houve obstáculos e contratempos durante esse período da EAD? E 

o senhor diante desses obstáculos pensou em desistir ou realmente esses 

obstáculos ajudaram o senhor a prosseguir? 

E1: Não, não sem dúvida o obstáculo nos fortaleceu. Eu acho que a um 

empecilhozinho ali, outro tipo eu tive que viajar, mas na viagem, por exemplo, eu 

pude acompanhar de onde estava, os meus estudos, então não teve dificuldade 

nenhuma. Realmente só me fortaleceu mais ainda a continuar. Eu até acho que na 

última conversa que tivemos por telefone, a partir do ano que vem eu já pretendo 

fazer uma outra pós [é falou mesmo, falou e eu espero que dê tudo certo]. Eu acho 

que abre-se um caminho, abre-se uma janela e depois abre-se um portão, vai 

abrindo. Começa pequeninho e depois vai abrindo. [Tá certo]. 

 

Entrevistadora: Bom senhor E1 eram essas as perguntas, eu agradeço 

imensamente pela doação do seu tempo. [Não que isso]. Muito obrigada mesmo 

porque é muito difícil conseguir realmente pessoas que queiram trabalhar nesse 

sentido de pesquisa. Então agradeço a sua presença. 
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APENDICE B – Entrevista transcrita do Entrevistado (E2) 

 
 

Entrevistadora: Iniciando quantos anos você tem? 

E2: 21 

 

Entrevistadora: 21 anos então nós vamos dar início desta entrevista questionário 

opção da EAD. Ao escolher um curso EAD sua necessidade era para um objetivo 

específico ou poderia ser adiado para o outro momento?  

E2: Não, era para um objetivo específico e não, acho que a questão de ser curso 

EAD não interferiu na minha decisão. Mas era para um objetivo específico. 

 

Entrevistadora: Você vem do ensino médio já?  

E2: Não tive uma pausa para me decidir aí eu vim para esse curso [veio para esse 

curso]. Direto não, eu fiz outros aí depois eu vim para esse.  

 

Entrevistadora: Mas você veio de outros EAD?  

E2: Não presencial esse é o primeiro EAD [esse é o primeiro EAD, mas graduação 

esse é a primeira ou não?] Eu fiz sistemas de Informação a graduação ai eu 

tranquei. Aí eu vim para esse EAD também graduação [graduação era sistema EAD 

ou era presencial?] Presencial, [presencial. Aí você optou pelo EAD]. Isso certo. 

 

Entrevistadora: Como aluno de onde são colocadas as atividades, a publicação das 

atividades e a participação ativa sua de planejar, de organizar o seu tempo de 

estudos, pra você isso é importante na modalidade de EAD ou não? O aluno 

consegue passar sem se organizar, sem planejar, sem organizar seu próprio tempo 

e a sua autonomia para isso? O que quê você acha. 

E2: Não é muito importante, porque uma questão de você estar no conforto da sua 

residência é um ponto um pouco negativo, mas você ir se adaptando tendo horários 

fixos horários certos para estudar e entregar atividades, tranquilo da pra levar o 

curso EAD e também a qualidade é muito boa. 

 

Entrevistadora: A aprendizagem autônoma a EAD ela tem assim como 

característica desenvolver no aluno a autonomia dele, como você acabou de falar 
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procurar exercer os próprios processos dele de ensino e o tempo dele, do jeitinho 

dele, você acha que isso realmente contribui para você buscar os conhecimentos ou 

não você fica parado somente naquilo que você está aprendendo? 

E2: Não, sim motiva a autonomia, eu acho que a questão de você ter um horário fixo 

ali pra você estudar, a autonomia mesmo que o curso dá é importante. Você como 

pode dizer, eu acho que a questão é o tempo você conseguir distribuir o tempo, você 

pode estudar aquele conhecimento ou outro tipo de conteúdo normal que não vai 

afetar. 

 

Entrevistadora: Quando você entrou no EAD não foi um choque pra você?  Porque 

no presencial ele nos coloca numa posição de professor aluno, diante das atividades 

que são feitas e tudo aquilo que você precisa de dúvida você vai direto ao professor, 

já naquele momento e pros colegas. E no EAD à essa dificuldade e você tem que 

criar esta autonomia muitas vezes decisão. Você acha que isso muitas vezes é bom 

para o aluno ou não? 

E2: Acho que em alguns pontos é bom. É bom para você pegar essa autonomia e ir 

atrás de uma dúvida, por exemplo, na internet, mas também por outro lado não eu 

acho que ter um professor ali presencial é muito bom. Mas a questão do EAD eu 

acho que o mais difícil no começo foi à adaptação [adaptação]. Depois quando você 

se adapta é como se fosse um presencial. 

 

Entrevistadora: Você levou quanto tempo assim para se adaptar? 

E2: Que como estou no primeiro semestre foi uns dois meses, dois meses. Acho 

que nos dois primeiros meses já. 

 

Entrevistadora: Você tem facilidade com os recursos tecnológicos? [Sim] muita 

facilidade. Essas facilidades nos recursos tecnológicos que você tem te ajudam a 

você interagir com pessoas de diferentes idades dentro do seu Polo? 

E2: Não, eu não tenho muita interação com o pessoal do meu Polo, a interação que 

eu tenho ela toda pessoal, não é nada assim com os artifícios tecnológicos. É toda, 

toda presencial. [O conhecimento que você tem e muitas vezes outras pessoas de 

uma idade, pessoas mais adultas, mais velhas e eles procuram você para ter essa 

interação?] Sim às vezes pra tirar dúvida acho que pelo fato de eu ser jovem e ter 

muita interação eles me procuram para tirar dúvidas pra ajudar em algo, no começo 
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porque mexer no moodle é um pouco difícil para quem é mais velho. Então no 

começo eles me procuraram muito pra ajudar na estrutura do moodle, entregas de 

atividades, acompanhamento de falta essas coisa. 

 

Entrevistadora: Então você acha que a tecnologia ela acaba facilitando ideias, ela 

acaba facilitando a proposta de um processo mais colaborativo de informações ou 

não? 

E2: Sim. Sim. Sim a tecnologia facilita e colabora muito.  

 

Entrevistadora: Você dentro do Polo tem pessoas com mais idade que você, que te 

procuram pra essa interação ou não? 

E2: tem. Tem. [Tem pessoas]. 

 

Entrevistadora: Diante da idade dos colegas mais velhos que estão na classe você 

acha que essa experiência que eles têm de vida, às vezes profissional ela te 

auxiliam em alguma coisa ou não? 

E2: Sim pela motivação você ouvir experiência de uma pessoa mais experiente 

motiva. 

 

Entrevistadora: Motiva em que sentido? Motiva na área que você está estudando, 

motiva como? No trabalho?  

E2: Também que na minha sala tem uma moça que fez um curso técnico de 

ambiental relacionada ao ambiente, isso me motiva porque eu também estou nesta 

área de meio ambiente, isso motiva muito. Ouvir as experiências, os relatos dela 

motiva. [Certo] 

 

Entrevistadora: Dentro do Polo dentro da sua classe dia EAD você tem esse 

diálogo com pessoas com idades mais velhas do que você ou não? 

E2: tem normal. Tem. Sim. 

 

Entrevistadora: E você acha que essa interação contribuir com seu aprendizado?  

E2: Sim eu acho que a troca de experiências, vamos supor, eu estou com uma 

duvida a pessoa tem uma dúvida a gente consegue debater um diálogo e, às vezes 

um ajuda o outro no aprendizado. Isso facilita bastante. 
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Entrevistadora: Você é assim como aluno EAD se vendo como aluno EAD, você 

acha que você tem características de autodisciplina ou você não tinha e passou 

estudar na EAD e começou a perceber que tem? 

E2: eu não tinha e passei a ter [certo]. 

 

Entrevistadora: Organização você não tinha e passou a ter ou não? 

E2: Isso organização, disciplina foram fundamentais para esse crescimento pra 

conseguir seguir no curso de EAD. 

 

Entrevistadora: Autonomia, autonomia de decisão, autonomia dos seus estudos, 

autonomia em você realmente buscar o seu aprendizado você sentiu isso você tinha 

trouxe ou você começou a perceber.  

E2: Não acabei adquirindo no curso EAD. No curso EAD. Tá. 

 

Entrevistadora: Ou você acha que o aluno EAD ele precisa de outras 

características você olhando assim “nossa o cara para estudar EAD sabe, ele 

precisa ter isso, se ele não tiver, ele não vai conseguir”. Você acha que tem alguma 

coisa que você gostaria de colocar? 

E2: Não acho que só disciplina de resto é igual o presencial. [Como presencial, tá]. 

 

Entrevistadora: Então você se acha um aluno disciplinado, independente e 

consegue flexibilizar o tempo?  

E2: Sim [sim tá].  

 

ENTREVISTADORA: Houve contratempos no comecinho você falou pra mim que 

você demorou para se adaptar demorou mais ou menos uns dois meses, esses 

contratempos que aconteceram pra você fazer a sua adaptação, você acha que 

intimidou para você querer desistir ou te auxiliou você a querer buscar realmente 

estas características?  

E2: No começo eu me retrai um pouco, mas aí depois só me motivou. Foi uma 

motivação eu parei pra pensar estou fazendo EAD então tenho que buscar cada vez 

mais aquele/aquela disciplina e essa retraída que se transformou em motivação foi o 

auge para mim buscar a estabilização no curso de EAD. 
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Entrevistadora: Mesmo você estando assim no primeiro semestre você se sente 

bem adaptado no ambiente?  

E2: Sim [totalmente]. Eu ainda prefiro do que o presencial, eu prefiro fazer o EAD do 

que eu presencial. [Por quê?] Eu acho que a questão de ter vídeo-aulas para uma 

prova é melhor, eu acho que assim quando você faz o presencial você só tem as 

coisas anotadas, no EAD você tem as vídeo-aulas disponíveis isso ajuda muito na 

hora de estudar. Você escuta o professor falar isso ajuda eu acho que o tempo à 

questão de você já tá na sua residência, não precisa se locomover até a 

universidade, acho que até a questão de cansaço mesmo, você cansa menos 

fazendo o curso EAD, justamente pela locomoção você já tá no seu conforto de 

casa. Acho que isso são pontos positivos. [Certo] 

 

Entrevistadora: E assim e a interação no presencial, aquela interação com 

professor, com colegas todos os dias, pra um jovem assim isso não é importante? 

E2: Não, não porque eu não entro muito em interação eu sou um pouco tímido. Eu 

não tenho muita interação com as pessoas na sala, eu tinha mais com professor 

mais com as pessoas. E ai eu estou conseguindo isso mais no EAD. 

 

Entrevistadora: Ah é. Mesmo nesse encontro que é uma vez por semana?  

E2: Eu consigo me relacionar melhor [se relacionar melhor, você acha que seu 

aprendizado está indo muito mais] está fluindo muito mais do que o presencial. Com 

certeza  

 

Entrevistadora: Beleza obrigada viu E2. Muito obrigada mesmo. 

E2: Por nada. 
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APENDICE C – Entrevista transcrita do Entrevistado (E3) 

 

Entrevistadora: Vamos começar, prazer. Eu gostaria de saber como primeira 

pergunta qual foi a sua necessidade de escolha do EAD se havia uma necessidade 

assim primordial na sua vida ou se esse momento de escolha do EAD pela sua 

idade ele poderia ser adiado? 

E3: Na verdade professora eu já tentei iniciar outra faculdade, na verdade faltava até 

um técnico na época que eu tentei e o que me cansava bastante era o trajeto. Era 

sim eu trabalhava o dia todo, trabalho até hoje, e depois eu tinha que fazer o trajeto 

todos os dias, assim de segunda a sexta-feira até o local onde eu estudava. E era 

assim um caminho ônibus, trem, mas um trajeto a pé então o que motivou no EAD 

essa questão de ser uma vez por semana, ser próxima da minha casa e eu tenho 

também um pouco desta facilidade, acho que a gente que tá nessa fase um pouco 

mais jovem, a gente acaba sendo um pouco autodidata por assim dizer. Então eu 

tenho essa facilidade pra aprender por mim mesma, vamos dizer assim. [Certo]. 

 

Entrevistadora: Diante do que você vê nas atividades que são aplicadas dentro do 

EAD, as atividades continuas dentro do seu curso, você vê que esse planejamento, 

essa organização de estudos é importante pra você? É importante pro seu 

aprendizado ou você acha que assim aluno que não vem com isso ele não consegue 

ter essa facilidade de levar o EAD? 

E3: eu acho que essa questão mesmo alguns alunos, assim eu conheço pessoas 

que precisam da presença do professor. Então tem colegas meus que falam “não 

E3, eu não consegui me adaptar ao EAD porque a presença do professor pra mim é 

muito importante então eu não consigo, não cabe a mim”. Já eu sempre tive um 

pouco desta facilidade então foi o que me motivou a escolher. 

 

Entrevistadora: Então você acredita sim que pela sua autonomia da busca do 

aprendizado isso facilitou você a esse ambiente de educação a distância?  

E3: Exatamente. Certo. Autonomia facilitou a busca do meu aprendizado na EAD. A 

presença do professor, não cabe a mim. Tive um pouco de facilidade nisso.  
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Entrevistadora: Os recursos tecnológicos que o EAD hoje coloca a disposição, eles 

tem facilitado o desenvolvimento do curso você acha que isso realmente é uma 

ferramenta essencial pra que você possa conduzir o seu aprendizado? 

E3: Muito professora. Mas uma questão quando a gente está aprendendo aqui no 

EAD não é só matéria, aula, atividade e trabalho. Eu vejo assim muitos vídeos acaba 

sendo bastante interativo então isso é importante também. Eu aprendo muito mais 

assim visualmente como por meio de atividades dessa forma que eu desenvolvo 

mais a criatividade que eu tenho que prestar atenção ali e acaba sendo assim 

menos cansativo, mas com mais conteúdo. Entendeu. [Certo]. 

 

Entrevistadora: Diante do ambiente que você viveu no Polo, lógico que tem 

pessoas de várias idades, você consegue interagir com pessoas somente da sua 

faixa etária ou você consegue também interagir com pessoas de outra faixa de 

idade? De adultos com mais idade? 

E3: Na verdade o meu grupo são só de pessoas acima de trinta anos e a gente se 

dá super bem, são épocas diferentes, mas a gente consegue tirar da época de cada 

um coisas diferente. Então assim embora não tenha tanta diferença né, eu tenho 

vinte e dois anos à maior idade eu acho que trinta e cinco de uma colega minha, 

mas assim mesmo assim a gente às vezes tem diferença e eu aprendi a lidar com 

isso porque eu acho que é muito importante até por trabalho, por uma organização é 

assim essencial. Então... 

 

Entrevistadora: o seu caminho tecnológico, o que você trilha tecnologicamente 

muita, às vezes é mais vantajoso diante desse outro seu colega, isso ajuda ele ou 

você realmente não sente que isso ajuda e não precisa ele pode caminhar também 

sozinho? 

E3: na verdade assim eu sinto que eu tenho essa parte da tecnologia porque eu tô 

sempre trabalho com computador, então estou 24 horas ali ligada e tem algumas 

coisas que eu tenho mais facilidade nesta parte tecnológica, em compensação eles 

são da parte de livros, pegar o livro ler, então é uma troca super legal, 

superinteressante.  
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Entrevistadora: Ah que bom! então você acha que a interação geracional ela 

contribui para aprendizado tanto de um quanto de outro. Tanto da sua parte quanto 

da parte da pessoa que tem mais idade que você? Exatamente pra vida [que bom]. 

 

Entrevistadora: eu vou te fazer algumas perguntas, a gente já está terminando 

isso... só tem mais duas perguntas tá. Assim, são características que a gente vê 

prevalecente em alunos do EAD, eu vou dizer as características e você diz que se 

você já tinha, se você trouxe isso para o EAD ou se você conseguiu adquirir isso 

com tempo no EAD tá bom? OK? 

 

Entrevistadora: Autodisciplina você já veio com isso ou você conseguiu adquirir 

isso no EAD? 

E3: Eu já vim com isso. [Já veio com autodisciplina]. 

 

Entrevistadora: Organização? 

E3: Eu já vim com isso.  

 

Entrevistadora: autonomia para os estudos na busca da aprendizagem?  

E3: Meio a meio. [Meio a meio]. Eu tive um colégio que me estimulou bastante neste 

sentido, mas o EAD me ajudou bastante também. [Certo]. 

 

Entrevistadora: responsabilidade diante do cumprimento dos prazos de todas as 

atividades? 

E3: também já vim com isso. [Tá]. 

 

Entrevistadora: você assim quando você talvez fosse indicar o EAD pra uma 

pessoa e ela falar “ah, mas eu acho que eu não tenho esse perfil”. Qual seria uma 

característica assim predominante que talvez um aluno EAD precise pra poder 

cursar o EAD. Você tem alguma coisa em mente? 
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E3: é isso que a gente falou autonomia você precisa correr atrás, diferentemente de 

uma faculdade presencial que o professor está ali no seu pé todos os dias de 

segunda à sexta-feira, o EAD depende da gente. [Certo]. Por exemplo, se eu não 

fizer o professor talvez nem saiba que eu não fiz, mas vai surtir muito efeito em mim 

como profissional no futuro.  

 

Entrevistadora: Então assim como aluno você se sente um aluno disciplinado, 

independente e consegue flexibilizar o seu tempo com os seus estudos. Você 

conseguiu adquirir isso no EAD, trouxe um pouco e conseguiu adquirir mais ainda no 

EAD?  

E3: Exatamente [certo]. 

 

Entrevistadora: última pergunta. Houve algum obstáculo quando você começou o 

EAD, houve um tempo de adaptação ou não? Você foi de boa sem obstáculo 

nenhum. E se houve obstáculo assim ele fez com que você tivesse mais forças para 

continuar ou você pensou realmente em desistir? 

E3: na verdade teve um obstáculo sim. Embora eu já tenha toda essa questão, 

como eu te falei, do colégio que os professores sempre estimularam a cumprir 

prazos, a ter responsabilidade, a desenvolver todas as atividades certinhas. Nos 

primeiros meses do EAD foi um susto. Eu estava escutando “Nossa agora sou eu, 

eu comigo mesma”. O professor tá ali pra me auxiliar, mas eu não tenho uma figura 

dele. Foi um susto na verdade. Nos primeiros meses assim eu pensei em realmente 

em desistir, mas aí eu vi que é isso que eu quero. Me apaixonei pelo marketing, 

acabei entrando no curso meio às escuras assim, mas descobri uma área muito 

interessante. Revivi essa parte do colégio que é de correr atrás de ir lá e vamos, 

vamos fazer e aí assim estou super feliz, animada pra acabar o curso e quem sabe 

agora começar uma pós-graduação. 

Entrevistadora: que bom. Então era isso só essas perguntas eu agradeço 

imensamente tá. 
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APENDICE D – Entrevista transcrita do Entrevistado (E4) 

 

Entrevistadora: Prazer sou a Entrevistadora, qual é a sua idade? 

E4: 55 anos [cinquenta e cinco completo]. 

 

Entrevistadora: A primeira pergunta ao escolher o curso EAD sua necessidade era 

para um objetivo específico ou poderia ser adiado para outro momento? 

E4: Não, específico. Era um objetivo específico. Eu comecei administração de 

empresas fazendo presencial, mas não era o curso que eu queria. Hoje eu tenho 

uma formação profissional e esse curso era uma necessidade que eu tinha para 

melhorar a minha atividade profissional na empresa. Então tinha que ser imediata e 

como tempo na empresa não era um tempo suficiente para estar todos os dias na 

faculdade a opção pelo EAD foi pra poder atender as necessidades da empresa. 

[Certo]. 

 

Entrevistadora: Como aluno EAD você tem a percepção que nas atividades 

aplicadas é necessária sua participação, planejando e organizando um tempo para 

os seus estudos e por quê? 

E4: Se eu não me planejar, se eu não me organizar eu não consigo acompanhar os 

estudos. Por mais que o aluno imagine que no curso EAD ele está livre de sentar e 

estudar todos os dias, se ele não fizer, ele não acompanha o curso. Ele precisa ter 

uma metodologia de estudo pra acompanhar. 

 

Entrevistadora: Você acha que a aprendizagem autônoma do EAD (palavra 

incompreendida) Explicação: Uma aprendizagem autônoma, ou seja, o aluno ele tem 

autonomia sobre o tempo dele, sobre os estudos, sobre o planejamento como você 

acabou de colocar ele traz uma perspectiva de oportunidade de outros 

conhecimentos? Você acha que essa autonomia ajuda a descobrir outros 

conhecimentos? 

E4: Ajuda não só pra descobrir outros conhecimentos o aluno quando ele se 

organizar pra estudar, quando ele começa a pesquisar e quando ele começa a se 
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envolver com essa pesquisa ele descobre um potencial que muitas vezes ele não 

imaginava que ele tinha. 

 

Entrevistadora: Sobre os recursos tecnológicos do EAD você tem facilidade no 

desenvolvimento disso, você tinha facilidade ou você sente um pouquinho de 

dificuldade? 

E4: Não num primeiro momento eu não tinha não. Eu usava o computador mais para 

o trabalho, planilha de cálculo, custos, mas com a orientação, eu pedi orientação, 

pedi apoio para o pessoal de sala aí entrou os mais jovens e aí me ensinaram que 

era coisa mais tranquila que fizesse o processo, porque a pessoa com mais idade 

ela costuma a cortar as etapas. Então ela começa fazer uma leitura então ela corta a 

leitura, ela leu o começo, o meio e o final ela não lê inteiro. Então os mais jovens 

disse não você tem que ler a receita toda e aí você vai entendendo. Então eu fui 

acompanhando os que os mais jovens foram ensinando e aí à facilidade de 

manusear o moodle sem problemas. Clico encontro às matérias, salvo as matérias, 

salvo as aulas. Tão salvo. Salvo no pendrive, salvo no HD onde eu estou, estou 

ouvindo, eu estou lendo, eu estou assistindo na sala de espera de um cliente está no 

celular e já estou assistindo ao ali, isso é muito bom no EAD.  

 

Entrevistadora: Então você concorda que o ambiente de aprendizagem o AVA, 

ambiente de aprendizagem virtual, ele é um fator de interação?  

E4: Sim. 

 

Entrevistadora: A tecnologia ela então facilita a expressar as ideias, como você 

acabou de colocar nos comentários né e o ambiente virtual ele pode ser considerado 

um processo colaborativo na troca de informação dentro do seu trabalho também e 

também da sua vida? 

E4: Pode [ele te ajuda]. Ele me ajuda muito porque o que quê acontece no momento 

em que eu começo a estudar e a descobrir outros horizontes através desse portal, 

eu normalmente vou pro meu trabalho pra minha mesa e acabo fazendo 

comentários com os colegas de serviço e quando eu vejo estou discutindo com eles 

como se estivesse numa sala de aula, qualquer folga de um minuto de trabalho a 
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gente está discutindo assuntos que eu encontrei no portal e isso acaba ajudando no 

meu aprendizado. Eu levo isso pro trabalho. 

 

Entrevistadora: Você ver assim a idade dos colegas e as experiências que você 

acabou de colocar dos jovens eles garantem então pra você um novo aprendizado 

você não se fecha isso? 

E4: Não, não porque antigamente a gente dizia que os com mais idade tinha a 

oferecer conhecimento para os mais jovens. No mundo de hoje, principalmente esse 

virtual, os jovens acrescentam um pouco mais de idade. Então nós criamos aí um 

meio termo eu passo algumas experiências, mas eu passo conhecimento e eles 

passam experiências nesse movimento tecnológico pra gente. Eles não mistificam 

isso porque a gente tinha dificuldade e hoje não tem mais. Você senta perto de um 

jovem ele mexe com celular, ele entra, pesquisa e você aprendem com ele. [Isso 

contribui então para o diálogo?] Assim. [Muito bom]. 

 

Entrevistadora: Deixa fazer algumas perguntinhas pra você características 

prevalecentes em alunos como autodisciplina, organização, autonomia, 

responsabilidade com o comprimento e outras características do perfil como 

planejamento, respeito e ética nas relações isso é flexível. Você eu vou falando e aí 

eu vou pedir pra você só ir dizendo se você tem um não, ok? Autodisciplina? 

E4: Não tinha, agora o tenho. 

 

Entrevistadora: Organização? 

E4: Essa sou eu, sempre fui organizada no trabalho [certo]. Então eu trouxe essa 

organização, eu gosto de manter os meus livros eletrônicos todos arrumadinho isso 

então eu sempre tive. 

 

Entrevistadora: Autonomia, você conseguiu trabalhar sua autonomia? 

E4: Você está dizendo autonomia em que sentido? [Autonomia no sentido de 

procura como você colocou no início sobre a procura de você pensar muitas vezes 

que não era capaz e quando você começou a pesquisar]. Sim. [Então no seu 
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aprendizado você conseguiu] consegui porque você começa a pesquisar e você vê 

que você quer aprender mais e mais isso vai mostrando pra você que você é capaz. 

 

Entrevistadora: Responsabilidade de diante das datas ou cumprimentos é muito 

apertado isso ou você trazia isso em si ou você aprendeu isso no EAD? 

E4: Aprendi no EAD. [Aprendeu no EAD]. 

 

Entrevistadora: Outras características que você acha que um aluno EAD deveria 

ter. Tem muitos alunos que acabam evadindo, acabam indo embora porque não 

percebem nele essas características. Você acha que teria algo a mais que o aluno 

EAD poderia ter que você percebe? 

E4: é que o aluno EAD ele entra na faculdade no curso normalmente achando assim 

eu preciso de um diploma pro meu trabalho porque caso contrário eu vou ser 

dispensado eu não vou receber aquela promoção isso aqui eu vou tirar, com 

linguagem deles, com um pé nas costas. E aí quando ele chega aqui ele começa a 

se encontrar e entender que ele precisa ter disciplina e que ele precisa ser mais 

disciplinado do que o aluno do curso presencial. Porque o aluno do curso presencial 

se ele faltar três dias na semana, ele vai até o colega pega matéria, senta em casa e 

estuda. E o aluno do EAD ele não pode acumular matérias porque depois ele não 

vai conseguir recuperar toda essa matéria. Então quando professor diz assim “olha a 

leitura é duas horas, é três horas” ele precisa realmente fazer isso então no primeiro 

semestre eu não conseguia... conseguir fazer, no segundo semestre eu decidi olha 

toda segunda, terça e quarta elas são destinadas as tarefas do EAD. Então eu faço 

as leituras. Então criou-se uma organização já que eu não consigo fazer diários. 

Tirou-se três dias da semana e aí eu vi que ficou tranquilo. Então no curso 

presencial você consegue deixar para a última hora. No curso EAD você tem que ir 

fazendo as tarefas diárias fez está tranquilo. 

 

Entrevistadora: Então, os contratempos, os obstáculos eles não impediram e 

intimidaram você a desistir, eles impulsionaram você a continuar [só impulsionaram 

e aí a ideia é terminando esse fazer o próximo] que bom. 
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E4: Até porque aí fora essa faculdade propicia isso pra você, o ambiente aqui essa 

presença que a gente tem vir aqui às quintas-feiras, essa interatividade com o 

professor de sala, com os alunos de sala da sensação que você não está num curso 

EAD. [Então você acha importante essa interação de uma vez por semana?] Sim, 

porque como outros alunos eu já desisti de um curso de EAD antes, eu fazia em 

uma outra universidade só que eu só ia na universidade fazer a prova e eu desistir 

no quinto semestre de administração de empresas. Então você vê eu vim pra cá o 

fato de você vir aqui toda a quinta-feira se encontrar com pessoal, tirar as dúvidas, 

se reunir eu gosto muito da aula atividade que quando você senta na aula atividade 

com os colegas e aí jovens e não jovens e você recebe informação, passa 

informação, discuti essa tarefa, você quando vai pra casa tirou, desmistificou aquilo 

que seria uma dificuldade, alguém já passou você entendeu, você estava 

entendendo errado alguém te colocou no conceito correto e aí você vai pra casa e 

fala “nossa é isso mesmo então eu vou pesquisar nesse livro” e aí você começa eu 

nunca tive, desculpa alongamento, eu nunca pensei em comprar livros já que eu 

estava fazendo um curso de EAD. E de repente me vejo com uma biblioteca assim 

eu diria estupenda. Porque todo livro que eu pesquiso, eu vou pesquisar na internet 

pra comprar o livro e ai você fala assim “esse livro eu preciso ter ele aqui pra fazer 

pesquisa na hora que eu precisar” então você acaba comprando. Então este curso já 

me levou a feira de livros, eu não tenho perdido as feiras de livros às editoras levam 

muitos títulos e eu vou atrás pra comprar e procuro e aí me escrevo para que eu 

receba esses livros. Então isso faz com que você como que eu diria pra você, 

desperta em você cada vez mais a necessidade de apreender esse conhecimento. 

 

Entrevistadora: Agradeço muito. Essa entrevista com a E4, 55 anos. 
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APENDICE E – Entrevistas transcritas dos Entrevistados (E5) e (E6) 

 

Entrevistadora: Boa noite E5: 51 Anos, Boa noite E6: 47 Anos. Nós vamos iniciar 

nesse momento o questionário sobre a opção do EAD. No momento que vocês 

escolheram um curso, a necessidade para o curso pra cada um, era com um 

objetivo específico ou esse objetivo poderia ser adiado. Porque a opção do EAD? 

Porque vocês escolheram o EAD? 

E5: 51 Anos: Pra mim eu precisava ter como complementar a parte da formação 

profissional com um curso superior e que uma coisa que me cobravam muito dentro 

do mercado, eu já estou no mercado desde finalzinho dos anos noventa a gente 

conseguiu entrar na área do meio ambiente e me cobravam muito isso ter um 

superior para complementar. E aí a gente foi prorrogando filho que tem que estudar 

essas coisas assim até que eu consegui conciliar uma coisa que me permitisse 

financeiramente estar cursando e não tomando muito tempo. 

E6: 47 anos: Como é uma área assim, gestão ambiental é uma área assim nova, 

nova em termos né, as empresas hoje estão mais tem que ter essa preocupação 

com o ambiente e como no meu trabalho eu sou funcionária pública então começou 

agora, criou-se uma gestão de secretaria ambiental, então o pessoal estava 

preocupado com "a onde a gente vai jogar o papel" papel é o que mais tem na 

prefeitura né. Então eu pensei nessa área até alguns colegas que fizeram também 

acharam super bom, então eu aproveitei que o meu marido também faz a mesma 

matéria, o curso então eu fui fazer junto. 

 

Entrevistadora: E porque o ensino a distância, porque não presencial? 

E6: 47 Anos: Porque pra mim seria muito difícil ir todo dia, na escola. Como eu sou 

dona de casa também, então ir todo dia fica inviável e sairia muito mais caro. 

E5: 51 Anos: Na verdade sim que nem eu, por exemplo, sou prestador de serviços 

né então a última atividade que eu estava exercendo eu estava em Cubatão. Então 

às vezes eu chegava atrasado, às vezes não vinha porque você não consegue rodar 

todos os dias, tem acidente na estrada. Então o EAD caiu como uma luva. [certo] 

 

Entrevistadora: Vocês acham assim que a aprendizagem, aprendizagem EAD da 

Educação à distância, ela traz uma mobilidade mais autônoma para o aluno, ela faz 
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com que o aluno ele comece a se mexer um pouco mais do que quando ele está 

diante de um professor. Essa aprendizagem autônoma vocês percebem que ela 

abre mais oportunidade para o aprendizado ou não? 

E5: 51 Anos: Sim, abre sim. Porque ela força você a criar o reflexo de estar 

procurando conhecimento. Não só depender do que vem até você, você procura 

conhecimento também. Você investiga, você pesquisa, eu tô no ramo desde 96, 97, 

eu faço gestão de resíduos industriais em empresas multinacionais, área química, 

petroquímica. E a gente sempre tinha uma coisa de literatura, o que a gente tinha 

era norma, procurava a norma, lia a norma pra poder conseguir conhecimento. 

E6: 47 Anos: A gente tem que buscar por meios próprios, a gente tem que 

desenvolver as técnicas de como aprender porque se fosse presencial, você 

pergunta para o professor e ele responde bastou. Não é assim no EAD. Antes de 

você ir lá no chat perguntar alguma coisa você já buscou, a última opção é procurar 

o professor pra fazer esse tipo de pergunta. Então você vai sozinho, você caminha 

com as suas próprias pernas. [certo] 

 

Entrevistadora: Os recursos tecnológicos eles facilitam o desenvolvimento do curso 

no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês conseguem perceber que há interação 

com os outros colegas ou vocês sentem um pouco solitários? 

E5: 51 Anos: Depende da turma que nem a nossa última turma era bem internada 

né então a gente um outras ferramentas além do moodle, a gente conversava 

bastante. 

E6: 47 Anos: Acho que depende da turma mesmo porque nesse semestre foi o que 

a gente mais interagiu, a classe toda nos outros não aconteceu isso, porque eu não 

sei. 

 

Entrevistadora: Dentro da classe, dentro do polo a alunos com idade menor do que 

a de vocês assim mais jovens? 

E5: 51 Anos: Sim. 

E6: 47 Anos: Bastante é impressionante eu achei até que iria encontrar mais 

pessoas da minha idade porque eu já fiz outro curso, não conclui, mas fiz outro 

curso a distância em outra universidade e era diferente. Não era dessa forma acho 

que tinha gente mais velha que ia lá mesmo, já tinha profissão, já exercia só que não 

tinha o diploma e que precisava comprovar não ter só a prática teria que ter a teoria 
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[informação]. Então tinha mais gente com mais idade, aqui eu achei que tinha um 

pessoal bem jovem então talvez se eu fosse jovem eu não sei se eu faria antes de 

começar o curso eu faria ele EAD e hoje fazendo EAD, mesmo se eu fosse jovem eu 

faria EAD. [certo] 

 

Entrevistadora: Então essa interação geracional que acontece na classe vocês 

acham que vocês contribuem pro aprendizado de vocês, vocês contribuem com o 

aprendizado deles desses jovens e os jovens contribui para o aprendizado de 

vocês? 

E5: 51 Anos: Sim a uma interação sim. Você tem a experiência dos mais velhos e a 

vontade de trabalho dos mais novos. Você consegue interagir com isso aí. 

E6: 47 Anos: Também acho que todo mundo interage, todo mundo sai ganhando 

todos, os mais velhos aprendem com os mais novos e vice-versa. [certo] 

 

 

Entrevistadora: Eu vou fazer agora uma pergunta assim pro E5 e depois pra você 

tá E6. Nessas perguntas quais são as características mais prevalecentes no aluno 

EAD então conforme eu vou falando você diz se você já tem essa característica ou 

se você conseguiu forma-la dentro da educação à distância, tá bom? Autodisciplina? 

E5: 51 Anos: Ah, eu tenho um pouco sim. Isso é de família, papai era muito chato. 

 

Entrevistadora: Organização? 

E5: 51 Anos: Quando a gente começou a trabalhar com gerenciamento de resíduos 

eu lembro assim, a gente construiu uma ideologia de trabalho que depois eu usei pra 

vida, então essa parte de organização eu tenho bastante também. 

 

Entrevistadora: Autonomia nos estudos? 

E5: 51 Anos: Não ai aqui ajudou bastante, ai aumentou bastante porque a gente 

estudou em colégio de freiras então a gente era bem apoiado pela instituição e aqui 

você aprende a andar sozinho. 

 

Entrevistadora: Responsabilidade diante do cumprimento das tarefas? 

E5: 51 Anos: Ah, também, também eu trouxe de fora um pouquinho. 
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Entrevistadora: Se você fosse colocar pra um outro aluno uma pessoa que 

quisesse estudar fazer educação à distância qual seria uma característica que você 

fala assim "você tem que ter essa característica pra poder fazer educação a 

distância" o que você/o que quê vem assim pra você? 

E5: 51 Anos: Primeiro lugar disciplina porque se você sai do único dia que você tem 

pra fazer, de você assistir as matérias, que você tem de se relacionar com o pessoal 

tudo ai se você deixa depois para o resto da semana sem fazer nada, não interfere 

um pouquinho no que você tem no moodle pra trabalhar se você não interferir nisso 

aí deixar tudo pra última hora não dá tempo não. [certo vamos lá você agora E6] 

 

Entrevistadora: Autodisciplina? 

E6: 47 Anos: Eu tenho um pouco agora mais. 

 

Entrevistadora: Organização? 

E6: 47 Anos: Eu sou organizada [então você já trouxe essa característica] eu já sou 

[certo] no trabalho, na minha casa não muito, mas no trabalho eu sou super 

organizada senão eu não dou conta [certo] de fazer. 

 

Entrevistadora: Autonomia? 

E6: 47 Anos: Eu acho que aprendi mais porque no trabalho você já tem tudo 

certinho o seu cronograma aqui não você tem que buscar mais ir atrás né. [Aqui 

exige] isso né. 

 

Entrevistadora: Responsabilidade diante dos cumprimentos das tarefas, das 

atividades? 

E6: 47 Anos: Não eu já trouxe, já trouxe. Sempre fui muito responsável. 

 

Entrevistadora: Uma característica que um aluno deveria ter como perfil assim pra 

cursar educação à distância? 

E6: 47 Anos: Disciplina [certo] disciplina. 

 

Entrevistadora: Última pergunta tá. Quando vocês começaram o curso de EAD com 

certeza teve alguma coisa que intimido com você iniciou a conversa você falou 

assim "nossa é bem diferente né tem que realmente se colocar com 
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responsabilidade, com disciplina" diante daquilo que te intimidou você se sentiu 

impulsionado a continuar ou teve aquela vontade realmente de desistir? 

E5: 51 Anos: Não é o desafio da proposta do EAD assusta um pouquinho depois 

que a gente conhece ele por dentro né. Porque de longe você olhando você fala "ah 

é uma vez só da pra levar bem, enrolar daqui e dali" e quando você se vê enfrenta a 

realidade você vê que não é bem assim, você tem que se aprofundar bastante né. 

Mas é bom porque depois você se habitua e acaba se desenvolvendo cada vez mais 

e isso ajuda também a você ficar, como eu posso dizer, você se impulsiona sozinho, 

se impele a tá desenvolvendo tudo sem deixar nada pra trás. 

 

Entrevistadora: Então quer dizer você consegue o aprendizado consegue ser mais 

efetivo? 

E5: 51 Anos: Sim. 

 

Entrevistadora: Se nos contratempos que aconteceram no início se você se sentiu 

intimidada a desistir ou se eles te levaram pra frente, quando você realmente ele 

acabou de colocar quando você começou a conhecer realmente o que era a 

educação à distância. 

E6: 47 Anos: desistir não a vontade era de ir pra frente olha tem tanta coisa, então 

vamos pegar firme senão não vai [certo]. 

 

Entrevistadora: Tá bom pessoal, muito obrigado viu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

APENDICE F – Entrevista transcrita do Entrevistado (E7) 

 

Entrevistadora: Quantos anos você tem?  

E7- 43 anos  

 

Entrevistadora - Ao escolher o curso EAD sua necessidade era para um objetivo 

específico ou poderia ser adiado para outro momento? 

E7 43 anos - Tinha um objetivo especifico. Sentia a necessidade de um curso 

superior, conforme a idade deixava sempre para trás por outras coisas, no ramo que 

estou da saúde, eu faço a coordenação da UPA de Itanhaém, antes no 

administrativo e agora um cargo que é mais pesado. E ai a gente percebe o quanto 

faz diferença um curso superior. E ai eu achava que um curso superior era muito 

cansativo e ai que me levou a escolher a distancia é o período curto, o tempo de ir 

na semana ( risos ) , mas  eu  me equivoquei e a Metodista é muita qualidade e 

muito difícil. Pensei que seria mais fácil.  

 

Entrevistadora - Como aluno EAD, você tem a percepção que nas atividades é 

necessária sua participação ativa planejando e organizando o tempo para os 

estudos? Qual importância? 

E7 43 anos - Sim, muito importante, para saber o andamento do curso, nas 

atividades em aula principalmente. O pessoal mais antigo ajudou no sentido de 

dizer: olha sempre entra no ambiente três vezes por semana, não deixa as coisas 

para ultima hora, como é o meu primeiro semestre eu me perdi muito e deixei muita 

coisa para a ultima hora. Agora daqui pra frente nem pensar... vou fazer diferente, 

demorei para me adaptar.  

 

Entrevistadora - A aprendizagem autônoma da EAD trouxe perspectivas e 

oportunidades para descobrir outros conhecimentos? 

E7 43 anos - Sim, hoje penso e tenho outra visão de como agir em relação a tudo. 

Imaginei que era de outra forma, uma das dificuldades a navegação a busca das 

atividades e entender tudo isso. Agora eu entendo que deve ter uma rotina. Achei 

que era mais fácil tem o lado bom e o lado ruim. Entra a hora que você bem entende 

no sistema para verificar, pode assistir a aula novamente, mas se não tiver uma 
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disciplina diária, meu Deus, complica tudo e olha que o pessoal antigo sempre 

alertava. 

 

Entrevistadora - Os recursos tecnológicos da EAD têm facilitado seu 

desenvolvimento no curso? 

E7 43 anos - Na verdade sinto muita dificuldade em lidar com a navegação do 

curso, acho que poderia ser mais simples e objetivo, Não tinha experiência na 

internet só no sistema da saúde que é muito simples. O da faculdade é bem 

complicado e ai eu fiquei perdida o pessoal mais antigo acabou por ajudar. Isso.  

 

Entrevistadora - O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e um fator de interação 

na EAD? 

E7 43 anos - Sim. Se bem que o pessoal do curso disse que era bem mais fácil o 

Moodle, agora mudou e complicou um pouco, mas isso ajuda a um ajudar o outro.  

 

Entrevistadora - A tecnologia facilita expressar ideias, comentários diante das 

atividades propostas.  O ambiente virtual pode ser considerado um processo 

colaborativo na troca de informações de trabalhos e atividades do curso? 

E7 43 anos - Sim, mas como havia dito poderia ajudar se fosse mais simples de 

lidar. 

 

Entrevistadora - A idade dos colegas e a sua experiência diária contribuem para um 

novo aprendizado? 

E7 43 anos - Na minha sala temos diversas faixa etária, e isso as vezes é negativo 

e positivo, no meu grupo são novos, calouros todos se ajudam muito há uma 

interação e até no PAP foi um auxilio muito bem-vindo dentro do trabalho. Com 

minha experiência consegui dialogar e fazer entender sobre o que é a saúde no 

município para eles que não conheciam o processo.  

 

Entrevistadora - Na modalidade EAD você percebe a interação com outras 

gerações como um fator de contribuição para o diálogo? 

E7 43 anos - Como disse às vezes facilita, mas às vezes dificulta. Pessoas com 

mais idade tem resistência em algumas coisas. Há uma colega que trabalha na 
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educação e causou muito conflito diante das opiniões dela. Lógico é respeitado, mas 

em vias de entrega do trabalho a gente fica meio entende. Então depende do 

relacionamento de cada grupo. Mas há outra senhora com mais idade  que ela é 

diferente, se interessa é menos polemica, auxilia, então vai do modo de ser de cada 

um.   

 

Entrevistadora - Para você são características prevalecentes em alunos EAD: 

Autodisciplina / Organização / Autonomia / Responsabilidade no cumprimento de 

prazos? 

E7 43 anos- Autodisciplina é muito importante, sem ela os demais não caminham, 

tem a coisa de estar ali sempre se organizando com o material e também. Se eu não 

me disciplinar não consigo organizar, ter responsabilidade.  

 

Entrevistadora - Os contratempos e obstáculos que surgiram durante o curso 

intimidou a desistir ou o impulsionou a continuar? E hoje você percebe que é um 

aluno mais disciplinado, independente? 

E7 43 anos - Pensei sim em alguns momentos em desistir por conta da dificuldade 

ao acesso a pagina de navegação. Mas hoje vejo que foi muito importante, e foi a 

melhor coisa que fiz, sou uma pessoa com outra visão. 

 

Entrevistadora - Obrigado, E7 agradeço sua participação. 

E7 43 anos - Precisando estou aqui, professora.  
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APENDICE G – Entrevista transcrita do Entrevistado (E8) 

 

Entrevistadora: Quantos anos você tem?  

E8: 23 anos 

 

Entrevistadora: XXXX assim, ao escolher o curso EAD era para um curso 

especifico, ou poderia ser para outro momento?  

E8: Ele poderia, mas eu escolhi EAD porque eu trabalho tarde e noite e o que eu 

queria só tinha tarde e noite, assim, eu não poderia sair nestes horários fora do 

trabalho. E além disso é muito caro o presencial EAD é mais em barato.  

 

Entrevistadora: Como aluna EAD você percebe que há muita organização e 

planejamento com o tempo, como opção de aluna EAD você já tinha essa percepção 

ou não?  

E8: Eu sabia sim, apesar de acompanhar um pouco pois, trabalho com isso é bem 

complicado você precisa ser bem regradinha porque se você se complica no tempo 

e na organização, você se complica para a próxima semana e ai não dá tempo de 

você colocar em ordem tudo o que é pedido nas aulas e nas atividades. Precisa ser 

bem disciplinada, com horários para estudar, ainda que aulas são disponibilizadas 

mas se falha na organização se complica mesmo.  

 

Entrevistadora: Você acha que a EAD ajuda o aluno a ser mais autônomo?  

E8: Eu acho que você não tem muita escolha, porque você não pode ficar só nas 

aulas e nas leituras, fica algo superficial, você tem milhares de texto e outras coisas.  

 

Entrevistadora: Os recursos tecnológicos que o EAD disponibiliza nos cursos, tanta 

a plataforma, quanto o moodle isso facilita a interação ou complica.  

E8: Olha facilita muito, porque nas dúvidas é necessário marcar e já pedir o auxilio 

do professor, e enviar para interagir com ele e ter essa devolutiva, mas as vezes eu 

sinto falta da presença do professor, porque eu já cursei presencial então faz  falta 

sim as vezes essa conversa, de estar do lado.  
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Entrevistadora: Na sua turma há pessoas mais adultas com mais idade que você? 

Há uma interação com essas pessoas que contribuem para o seu aprendizado? 

E8: Sim, eu sou uma das mais novas tem pessoal já formado, e de outras áreas. A 

experiência deles ajuda muito apesar de algumas vezes ser muito individual, mas na 

faculdade presencial houve situações confusas com pessoas mais velhas. [Você que 

citar alguma coisa?] Sim. È que pra tudo você tem uma família, tem problemas 

outras coisas, mas se você se colocou pra estudar deve se dedicar e não houve 

isso, mas tem uma pessoa que era mais velha com muita experiência e estava ali 

para estudar mesmo e a experiência dele ajudou muito o grupo. Então tem os prós e 

os contra. [ok.] 

 

Entrevistadora: Vou citar algumas características presentes em alunos EAD, e 

gostaria que você me dissesse se você tem ou não ok? Ou de repente se foi através 

da experiência com a EAD você percebeu que precisava buscar ok?  Autodisciplina?  

E8: Tá. É eu fui conforme o EAD.  
 

Organização? – Eu já tinha sim. 

Autonomia? – Foi com a EAD, não era tanto não.  

Responsabilidade com o cumprimento de prazos e tarefas? Não, isso eu já tinha 

sim. Muito responsável.  

 

Entrevistadora: Qual a característica principal para um aluno EAD? É essencial 

para conseguir levar o curso mesmo com dificuldade para não desistir.  

E8: Disciplina e organização, não tem como levar o EAD sem isso, porque você não 

consegue ir, fazer sem isso. Se você bagunçar ou distrair não consegue vai dar tudo 

errado, Isso é algo importante no EAD na faculdade presencial há muito trabalho em 

grupo e ai você espera. Portanto, é boa porque você, depende de você, precisa 

correr atrás.  

 

Entrevistadora: Os obstáculos que muitas vezes aparecem diante da adaptação ao 

qual você acabou de dizer, isso fez com que você penasse em desistir? Ou Não?  
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E8: Eu pensei em desistir, muitas pessoas eu vi que desistiram, não deram conta 

mas é um desafio a ser superado, assim uma coisa que a gente tem a impressão de 

que não estava aprendendo, as vezes o curso era voltado para quem conhecia, me 

achei até burra, me deu desespero vou desistir, ai comecei a ler muito a pesquisar e 

melhorou, tentar,  [ adaptação então ?]acho que foi falta de adaptação sim.  

 

Entrevistadora: Obrigado E8 pela sua participação...  

E8: [De nada precisando]  

 

 

 

 

 


