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ensino. Esses são elementos que supõem o reconhecimento de uma 
liberdade para alguém decidir se quer ou não estudar”.  
 

PRETI, 2009 
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RESUMO 

 

 

O trabalho apresentado teve como objetivo analisar a evasão dos cursos a distância do 

Profuncionário, ministrados no Polo Sede de Teófilo Otoni do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais, no âmbito da Rede e-Tec Brasil. A investigação e a avaliação dos fatores que 

levam à decisão do aluno em desistir de um curso a distancia é questão relevante para as 

instituições de ensino, para que, mediante o seu conhecimento, se possam traçar medidas 

eficazes na redução dos índices. Foi utilizado para tais finalidades, o método de estudo de 

caso, com uma abordagem quali-quantitativa, por meio de entrevistas com os tutores e 

coordenadores dos cursos EaD do Polo sede da Instituição, bem como com os alunos 

evadidos, além de pesquisa documental e levantamento bibliográfico para compor o 

referencial teórico. Os dados coletados através do levantamento (survey) foram analisados 

com o suporte da estatística descritiva, e servirão de base para ações futuras da instituição. A 

partir da análise dos percentuais e motivos, a pesquisa revelou que foram os aspectos 

exógenos os maiores causadores da evasão nos cursos, com predominância da falta de tempo 

dos alunos para estudar, fazer as atividades e participar do curso, a sobrecarga e acúmulo de 

atividades no trabalho, carga horária de trabalho intensa, dificuldade em conciliar encontros 

presenciais com os sábados letivos do calendário escolar e dificuldades em acompanhar o 

desenvolvimento do curso. 

 

Palavras–chave: Ensino. Educação a Distância. Evasão escolar. Evasão na EaD.  
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ABSTRACT 

 

 

The work presented aims to analyze the avoidance of distance learning courses of 

Profuncionário, taught at the Teófilo Otoni headquarters of the Federal Institute of North of 

Minas Gerais, within the Network e-Tec Brazil. The investigation and evaluation of the 

factors that lead to the student's decision to give up a distance learning course is the issue 

relevant to the educational institutions so that, through your knowledge, it can draw effective 

measures in reducing rates. It was used for such purposes, the case study method, with a 

qualitative and quantitative approach, through interviews with tutors and coordinators of EaD 

courses of the Polo Institution headquarters, as well as the dropout students, and documentary 

research and literature to compose the theoretical framework. The data collected through the 

survey were analyzed with the support of descriptive statistics, and form the basis for future 

actions of the institution. From the analysis of the percentage and reasons, the survey revealed 

that were exogenous aspects of the main causes of evasion in the courses, especially the lack 

of student’s time to study, do the activities and participate in the course, the overhead and 

activities accumulation at work, hours of intense work, difficulties in reconciling face 

meetings with academic Saturdays of the school year and difficulties in following the 

development of the course. 

 

Keywords: Education. Distance education. Truancy. Evasion in distance education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A globalização e o aaperfeiçoamento das tecnologias interativas causam impactos 

em todas as áreas da sociedade, modificando o trabalho, o estudo e as relações interpessoais, 

em decorrência dos processos de transformação das relações de tempo e espaço. Hoje, quase 

todos estamos permanentemente conectados, em constante interação e interatividade.  

Nesse contexto, de acordo com Belloni (2006) a modalidade de educação a 

distância emerge como uma forma de atender às novas demandas educacionais. Diante da 

necessidade crescente de socialização da educação e das possibilidades que o 

desenvolvimento tecnológico tem viabilizado, a educação a distância é uma realidade que 

vem se destacando na sociedade atual pela possibilidade de romper paradigmas e de derrubar 

as barreiras relacionadas à questões sociais, pessoais e geográficas, favorecendo assim o 

processo de democratização do ensino superior e/ou técnico. 

Para o especialista em EaD, professor João Mattar:  

 

“A Educação a Distância tem permitido expandir a oferta da educação para pessoas 
que antes não poderiam estudar presencialmente por diversos motivos. Além disso, 
as novas tecnologias de EaD têm nos forçado a repensar nossas práticas na própria 
educação presencial, gerando uma onda de inovação pedagógica”. (MATTAR, 
2013). 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), a EaD é 

a modalidade de educação em que as atividades de ensino aprendizagem são desenvolvidas 

majoritariamente (e em bom número de casos exclusivamente) sem que estudantes e 

professores estejam presentes no mesmo lugar à mesma hora”. (ABED, 2010). 

Segundo o MEC, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira -Lei 

9.394/96, a EaD foi reconhecida como modalidade de ensino por meio do artigo 80, a saber: 

“O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. 

Lobo Neto (2001) destaca que a educação a distância é uma alternativa de 

mediação na construção da sociedade e através do seu caráter massivo poderá possibilitar 

emergência das culturas locais e comunitárias. Isso estimulou o crescimento dessa modalidade 

nas Instituições de Ensino Superior.  

No Brasil, segundo dados do Censo EAD.BR 2011, o número de estudantes 

matriculados no sistema de ensino a distância no Brasil chegou a mais de 3,5 milhões de em 

2011. Para se ter uma ideia do crescimento,  o total de estudantes em 2009 foi de 528.320, 
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distribuídos em 128 instituições. Em 2010, com 198 instituições participantes do Censo, 

observou-se um total de 2.261.921 estudantes matriculados em EaD. Em 2012 o número 

chegou a 5.772.466 estudantes matriculados em cursos na modalidade EaD, seja na 

graduação, pós-graduação, cursos livres ou executivos. (ABED, 2012) 

No levantamento da ABED de 2013, o otimismo das instituições do ambiente de 

EaD fica evidente - para 82% delas o número de matrículas e os investimentos crescerão nos 

próximos anos. 

Os números apresentados são promissores, pois a EaD ampliou a oferta de vagas 

no ensino superior brasileiro, transformando o cenário da educação no país ao viabilizar 

acesso ao conhecimento a pessoas desprivilegiadas, reduzindo as desigualdades. Porém, 

juntamente com esse crescimento existe uma grande parcela desses estudantes que deixam os 

cursos precocemente, caracterizando a evasão. Essa é uma questão recorrente nos estudos em 

EaD e, apesar de não ser exclusividade dessa modalidade de ensino, observa-se que os índices 

de desistência nos cursos a distância crescem a cada dia e, portanto, merece destaque o 

conhecimento e estudo das suas motivações. 

Dados obtidos pelo Censo EAD.br 2013, divulgado pela Associação Brasileira de 

Educação a Distância indicam a evasão como o maior obstáculo das instituições que ofertam 

cursos nesta modalidade, os outros três maiores obstáculos à realização dos cursos têm 

relação direta com a implantação ou a adaptação às novas tecnologias: os desafios 

organizacionais da migração de presencial para distância, a resistência dos estudantes e dos 

professores ao novo formato. (ABED, 2013) 

As causas de evasão mais apontadas pelas instituições foram a falta de tempo do 

estudante para estudar e participar do curso, o acúmulo de atividades no trabalho e as 

dificuldades de se adaptar à metodologia. 

A evasão corresponde à desistência do curso em qualquer momento, abrangendo 

desde o ingresso até qualquer outro período no transcorrer desse, e sua ocorrência é cada vez 

mais freqüente em cursos à distância, implicando em prejuízos para os estudantes e para as 

instituições de ensino.   

O problema da evasão na EaD é uma realidade que tem chamado a atenção e 

despertado a preocupação de todos os envolvidos no processo educativo, uma vez que o 

reconhecimento de suas causas e seu combate são extremamente importantes em uma 

sociedade que necessita socializar a educação ao máximo. Tais situações encontram-se 

presentes no cotidiano da EaD e são cada vez mais necessários os debates sobre quais atitudes 

tomar para que seja possível enfrentar a evasão. 
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Dessa forma, estudar os fatores que influenciam na decisão do estudante em 

desistir de um curso é uma questão de grande importância para as instituições de ensino, 

principalmente no caso da modalidade à distância, para que, mediante o seu conhecimento, 

possam se traçar medidas eficazes no intuito de prevenir e reduzir os índices. 

Diante desses fatos podemos destacar a seguinte pergunta norteadora da pesquisa: 

quais são os motivos da evasão discente dos cursos Profuncionário do Polo Sede de Teófilo 

Otoni/MG, da Rede e-Tec Brasil, do IFNMG? 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo geral de pesquisa “analisar a 

evasão dos cursos a distância do Profuncionário, ministrados no Polo Sede de Teófilo Otoni, 

do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no âmbito da Rede e-Tec Brasil. 

Para se alcançar esse objetivo geral, foram traçados como objetivos específicos: 

identificar os índices de evasão e o perfil dos alunos evadidos dos cursos Profuncionário 

ofertados no Polo Sede de Teófilo Otoni, no período de Junho de 2013 a Junho de 2015; 

investigar e discutir os principais fatores que contribuíram para a evasão nos cursos 

Profuncionário ministrados no Polo Sede de Teófilo Otoni; coletar dados e informações que 

possibilitem medidas com vistas à redução no índice de evasão dos cursos. 

Para investigar o problema foram levantadas hipóteses, relacionadas aos motivos 

que determinaram a saída dos estudantes dos cursos que, depois de devidamente testadas, 

foram aceitas e/ou rejeitadas. São as seguintes: dificuldade de acesso à Internet e falta de 

habilidade para usar a tecnologia corretamente; ausência de laboratórios de informática e 

inadequada infraestrutura para as atividades práticas de acesso ao Ambiente Virtual de 

aprendizagem (AVA1); complexidade teórica do conteúdo das disciplinas ofertadas; problemas 

relacionados à tutoria; falta de apoio e de incentivo da Instituição onde trabalha; dificuldades 

para frequência aos encontros presenciais e plantões; e dificuldade de assimilação da cultura 

inerente à EaD. 

A metodologia utilizada na pesquisa priorizou o estudo de caso, numa abordagem 

quali-quantitativa, e de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, a pesquisa foi definida como 

exploratória e descritiva e utilizou procedimentos técnicos bibliográficos, documental e de 

levantamento (survey2). A pesquisa bibliográfica foi de suma importância para o trabalho, 

                                                           
1 O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. É um acrônimo de 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica 
Orientada a Objetos). Trata-se de um sistema de gerenciamento para criação de cursos online também chamado 
de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS). Em outras palavras é 
um espaço interativo online. 
 
2 O termo Survey pode ser traduzido como exame. Inspeção, vistoria. Significa fazer levantamento, pesquisar. 
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uma vez que a partir da análise da literatura publicada foi possível traçar um quadro teórico e 

fazer a estruturação conceitual que deu sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. 

Para identificar os fatores da evasão foram aplicados questionários aos estudantes 

evadidos e aos coordenadores e tutores de apoio presencial. Posteriormente, foi realizada a 

tabulação e análise dos dados coletados, através das respostas que foram utilizadas como 

subsídio para determinar o perfil e as tendências de comportamento do universo pesquisado. 

Com isso foi possível também identificar os principais fatores determinantes da evasão nos 

cursos EaD oferecidos, oportunizando à Instituição dados e informações que possibilitem 

medidas com vistas à redução no índice de evasão dos cursos e a elaboração de novas 

propostas corretivas.  

A pesquisa evidenciou um perfil de estudante maduro, com predominância de 

mulheres, com boa qualificação e trabalhador, e que as principais causas da evasão dos cursos 

Profuncionário pesquisados estão ligadas a aspectos exógenos dentre os quais prevalecem a 

falta de tempo dos alunos para estudar, fazer as atividades e participar do curso, a sobrecarga 

e acúmulo de atividades no trabalho, carga horária de trabalho intensa, dificuldade em 

conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do calendário escolar e dificuldades 

em acompanhar o desenvolvimento do curso. 

A dissertação está organizada em 05 capítulos: os três primeiros capítulos 

apresentam uma revisão da literatura que forneceu a fundamentação teórica do trabalho. O 

primeiro faz uma abordagem inicial sobre educação e apresenta uma discussão sobre a 

educação a distância, sua evolução, educação a distância no Brasil e no IFNMG. O segundo 

capítulo faz uma abordagem da educação profissional e tecnológica e insere a proposta 

pedagógica do Profuncionário neste contexto. O terceiro capítulo faz uma análise do conceito 

de evasão, com destaque para a EaD, e apresenta os motivos mais frequentemente associados 

à desistência dos alunos. O quarto capítulo descreve os aspectos metodológicos da pesquisa. 

Encerrando, os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos no quinto e último 

capítulo.  

Muito embora pesquisas dessa natureza não possam ter seus resultados 

generalizados, não podemos desconsiderar que, em menor escala, elas possam contribuir para 

o aumento do conhecimento na área. Espera-se que os resultados aferidos com este trabalho 

possam fornecer importantes subsídios para nortear futuras ações educacionais conduzidas 

pela instituição pesquisada, contribuindo para a redução dos índices de evasão e melhoria da 

oferta dos cursos na modalidade a distância ofertados pelo Instituto. 
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2. EDUCAÇÃO 

 

2 .1 Conceituando educação 

 

O que é educação? Responder a esta pergunta não é uma tarefa fácil, é preciso 

entender o seu alcance, a sua abrangência.  Seu sentido não é unívoco, e isso foi ratificado por 

C. R. Bandão (2007) em “O que é educação?”: 

 

“Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 
ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 
todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 
educação? Educações”. (BRANDÃO, 2007) 

 

Uma das maneiras de se compreender o que é a educação segundo Carlos Brandão 

é procurar ver o que dizem sobre ela pessoas como legisladores, pedagogos, professores, 

estudantes, filósofos, cientistas sociais e outros sujeitos. No dicionário Aurélio da língua 

Portuguesa a educação aparece definida assim: “ato ou efeito de educar (-se), processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em 

geral, visando à sua melhor integração individual e social”.  

Para Arnaldo Niskier (1999), "[...] a Educação é o maior desafio do Brasil do 

presente e do futuro, o impulso objetivo para a redenção nacional [...]". Anísio Teixeira em 

Educação é um direito, já dizia:  

 

“[...] O homem precisa educar-se, formar a inteligência, para poder usar eficazmente 
as novas liberdades. A inteligência, no sentido em que falamos, não é algo de nativo, 
mas algo de cultivado, de educado, de formado, de novos hábitos que a custo se 
adquirem e se aprendem”. (TEIXEIRA, 2009). 

 

Do ponto de vista legal, o art. 205 da Constituição Federal do Brasil dispõe que “a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família”, deixando claro que os objetivos 

constitucionais da educação brasileira “visam ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Diante disso, a 

educação, como elemento indissociável do ser humano, é o grande alimento para que o 

homem possa obter o pleno desenvolvimento de suas faculdades físicas, mentais e 

intelectuais. Ela assegura ao indivíduo, liberdade e autonomia, dando-lhe ferramentas 

indispensáveis para a realização de seus objetivos, a fim de que possa prosperar na vida. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 reafirma o 

direito à educação, garantido pela Constituição Federal e, no seu art. 1º define que “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Quando falamos em educação, estamos falando de várias formas de apropriação 

de conhecimentos. A educação a que se refere o artigo 1º da lei ocorre em todos os lugares: 

nos hospitais, nas associações de bairros, nas igrejas, no trânsito, nas viagens, nos meios de 

comunicação, nos conselhos de cidade ou estado, nas associações e sindicatos, na família, nas 

escolas e em vários outros lugares em que haja contato social. Depreende-se daí, que a 

interpretação dos conceitos legais referendados, exige um olhar ligado ao fundamento da 

dignidade da pessoa humana e ao sentido de trabalhar a cidadania que permite às pessoas 

alcançarem uma vida digna. 

A Educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para 

desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de 

competências e habilidades. Na visão dos pedagogos modernos, o processo educacional não 

reside apenas nas escolas, pois ele não é o único responsável pela educação. A educação tem 

uma dimensão maior do que propriamente ensinar e instruir, o que significa dizer que o 

processo educacional não se esgota com as etapas previstas na legislação. 

Hoje, no Brasil, a sociedade como um todo educa pela mídia, pelas leis, pelas 

igrejas, pelas instituições familiares. É a educação informal, não sistematizada. A educação 

formal dá-se pelas escolas, públicas e privadas, na educação básica, e pelas universidades e 

faculdades, na educação superior.  

 A palavra formação, em relação à educação, tem dois sentidos. Em primeiro 

lugar, ela é o diferencial da “educação” diante dos processos de desenvolvimento pessoal, 

socialização e comunicação. Em segundo, ela vai além dos processos, biológico e psicológico, 

que acontecem inevitavelmente com o devir, com a existência temporal da pessoa humana, 

além das influências do meio social transmitidas materialmente e espiritualmente. Para existir 

educação é necessário se ter um projeto, um objetivo a se alcançar, tanto por parte da pessoa 

que se educa, quanto pela comunidade que educa e que, por isso, escolhe “aspectos 

formativos” (LDB, Lei 9.394/1996). 

A educação é um direito social. Nós todos devemos lutar e defendê-la como um 

bem universal. A educação nos torna humanos nos faz seres sociais, políticos, históricos e 

culturais. A educação é ontologicamente política; sem mudança ela não existe. A educação, 
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como prática social de homens e mulheres é adotada com o objetivo de socializá-los e 

humanizá-los culturalmente. Significa que homens e mulheres, enquanto vivem, produzem 

valores, conhecimentos, linguagens, ciências, crenças, técnicas, artes, danças, símbolos e 

rituais. Inventam, constroem, inovam, semeiam, sonham, desejam, fazem tudo que os 

constituem como pessoa. Significa que nós somos seres históricos, produzimos nossa história, 

memória, cultura, valores, crenças, sonhos e utopias.  

Dizia Paulo Freire (2005): “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo”. Então, educação é o processo que 

renova uma pessoa, extraindo-lhe ou libertando-lhe suas potencialidades criadoras. A 

finalidade de todo ato educativo é a transformação que, por sua vez, não ocorre sem luta pelo 

poder, sem o ato de modificar o mundo para quem, com quem e contra quem.  

A educação das pessoas, de homens e de mulheres, transformada em 

conhecimento, auxilia a desvendar as desigualdades sociais, regionais e econômicas. O 

conhecimento adquirido contribui para que possamos exigir nossos direitos no trabalho, na 

escola, no supermercado, no ônibus, no posto de saúde, além de facilitar e aperfeiçoar a nossa 

participação nas decisões do conselho da escola, na associação de moradores do bairro e no 

orçamento participativo de nossos municípios. 

Podemos afirmar com segurança que o processo educacional tem um significado 

imprescindível para o desenvolvimento do ser humano, tanto no passado quanto no presente, 

ao proporcionar avanços significativos, no sentido de garantia de um futuro melhor para 

todos. Para isso é indispensável que Estado, família e sociedade estejam empenhados na 

promoção de uma educação de qualidade, percebida, não apenas como o acesso ao 

conhecimento, mas, sobretudo, como instrumento capaz de transformar e desenvolver o 

homem, permitindo-lhe uma formação cidadã e humana. 

 
 

2.2 Educação a distância – EaD 

 

2.2.1 Evolução da educação a distância  

 

A educação à distância já possui uma longa trajetória. Quem vê, atualmente, as 

possibilidades enormes dos suportes de informação e comunicação online pode não entender 

concretamente de como esta modalidade de educação começou, para chegarmos aos 

resultados de hoje.  
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Revisitando vários séculos na história da humanidade, pode-se dizer que a 

educação a distância surgiu com a escrita, a qual permitiu um enorme avanço para a 

civilização. A partir da escrita, a comunicação liberta-se no tempo e no espaço, pois 

possibilitou que pessoas separadas geograficamente se comunicassem e documentassem 

informações, obras e registros.  

De acordo com Maia e Mattar (2007) há uma corrente de autores que considera as 

cartas de Platão e as Epístolas de São Paulo como exemplos iniciais e isolados de exercícios 

de educação a distância, enquanto outros defendem que a educação a distância tornou-se 

possível apenas com a invenção da imprensa, no século XV. Para esses mesmos autores a 

EaD surgiu efetivamente em meados do século XIX, em função dos meios de transporte e 

comunicação, especialmente com o ensino por correspondência, porém há registros de cursos 

de taquigrafia a distância, oferecidos por meio de anúncios em jornais, desde 1720. (MAIA e 

MATTAR, 2007) 

A necessidade do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas que, por 

vários motivos, não podiam frequentar um estabelecimento de ensino presencial, e a evolução 

das tecnologias disponíveis em cada momento histórico, fez surgir a EaD, e o seu  

desenvolvimento ocorreu e vem ocorrendo  em decorrência do desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informação.  

Dessa forma tem-se que as diferentes demandas e os recursos tecnológicos 

disponíveis impuseram o ritmo da educação a distância, EaD, que na verdade começou a 

escrever sua história quando a educação presencial (EP), não estava conseguindo atender a 

demanda do ensino regular.  

Segundo Juliane Correa (2005) a EAD surgiu “em decorrência de dificuldades 

geográficas, demandas de formação profissional, acesso a uma segunda língua, ampliação do 

atendimento de escolarização e qualificação profissional”. 

Mediante esse contexto, por volta de 1880, iniciou-se a busca por iniciativas que 

dispensassem a presença do estudante em uma sala de aula para aprender determinados 

tópicos. Era o pontapé inicial de uma grande revolução no ensino, que se dava através da 

imprensa e dos correios, buscando educar os desfavorecidos socialmente, em especial as 

mulheres, que no momento estavam longe de alcançar seus direitos mínimos. (MAIA e 

MATTAR, 2007) 

Ao redor do mundo foram criados diversos cursos e, algumas universidades na 

Europa e nos Estados Unidos, ainda no século XIX, passaram a conceder certificados a 

estudantes que aprendiam por correspondência.  Conforme Maia e Mattar (2007), os casos 
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mais bem sucedidos foram os cursos técnicos de extensão universitária. Havia, entretanto, 

grande resistência em relação a cursos universitários a distância, por isso poucas foram as 

experiências duradouras, mesmo nos países mais desenvolvidos. 

Mesmo com todo esse processo de evolução, a história da EaD pode ser dividida 

em gerações distintas. Podemos observar que as gerações tecnológicas não se sobrepõem ou 

se anulam. É fácil percebermos que elementos de uma dada fase são encontrados em outra e 

vice versa. Percebe-se, ainda, que elas convivem simultaneamente, e em função dos avanços 

tecnológicos é grande a diferença, principalmente, de interatividade e participação no 

processo ensino aprendizagem entre as gerações.  

 

2.2.1.1 Primeira geração da EaD - Cursos por correspondência 

 

A primeira fase da EaD foi constituída pela oferta de cursos que usavam materiais 

impressos. Ao redor do mundo foram criados diversos cursos e algumas universidades na 

Europa e nos Estados Unidos, ainda no século XIX, passam a conceder certificados a 

estudantes que aprendiam por correspondência. (MAIA e MATTAR, 2007) 

Para os pesquisadores Waldomiro Loyolla e Maurício Prates, a primeira experiência 

em educação a distância aconteceu no ano de 1881 quando William Rainey Harper, primeiro 

reitor e fundador da Universidade de Chicago, ofereceu, com absoluto sucesso, um curso de 

Hebreu por correspondência. Em 1889 o Queen’s College do Canadá deu início a uma série 

de cursos à distância, sempre registrando grande procura pelos mesmos, devido 

principalmente ao seu baixo custo e às grandes distâncias que separam os centros urbanos 

daquele país. Nesta modalidade, o pioneiro no Brasil é o Instituto Monitor, que, em 1939, 

ofereceu o primeiro curso por correspondência, de Radiotécnico. Em seguida, temos o 

Instituto Universal Brasileiro atuando há mais de dezenas de anos nesta modalidade educativa 

no país. 

 

2.2.1.2 Segunda geração da EaD -Ensino Mediatizado  

 

A partir da década de 20 chegou o rádio e, mais tarde, a televisão. Os estudantes 

recebiam todo o material didático por correio (fitas cassetes de áudio e/ou de vídeo, aulas 

expositivas e material impresso) e tinham acesso às aulas pelo rádio e TV. Essa fase é 

marcada pelo ensino veiculado por transmissões radiofônicas que, no Brasil se inicia em 1923 

com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Uma das experiências de educação 
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pelo rádio que merece destaque é o Movimento de Educação de Base (MEB) que alfabetizou 

milhares de jovens e adultos.  

Merece menção a TV Educativa do Maranhão que, desde 1969, transmite 

programas de ensino de 5ª a 8ª série do ensino fundamental com suporte de material impresso 

e, a Fundação Roberto Marinho com os programas de televisão e material impresso, 

disponíveis em bancas de jornal, que preparam milhares de pessoas para os exames 

supletivos. Nesta fase, temos as transmissões de programas educativos por TVs comerciais, a 

cabo e por satélite, além de tele e videoconferência. (MAIA e MATTAR, 2007) 

Nesta segunda geração, ainda não havia praticamente contatos dos estudantes com 

os professores. Mesmo assim, vemos até hoje iniciativas como o Telecurso 2000 levando 

conteúdo pela televisão, sendo um programa de elevação de escolaridade do trabalhador, que 

forma alunos nos ensinos fundamental e médio. 

 

2.2.1.3 Terceira geração da EaD - Multimídia Interativa 

 

Esta geração caracteriza-se por ambientes interativos, com a eliminação do tempo 

fixo para o acesso à educação. A comunicação é assíncrona em tempos diferentes e as 

informações são armazenadas e acessadas em tempos diferentes sem perder a interatividade. 

Não houve uma grande mudança nas ferramentas utilizadas, mas a atenção das universidades 

à modalidade EaD garantiu o status desta época como terceira geração. Nessa geração surge 

um novo ambiente de estudo, o computador. Houve a introdução de suportes informáticos e 

multimídia. Surgem novas tecnologias para troca de mensagens (e-mail) e conteúdos 

multimídia (World Wide Web3) baseadas em redes de computadores. 

Criou-se o conceito de Universidade Aberta, onde as instituições começaram a 

levar sua educação também para os não universitários, ampliando sua atuação. O ensino a 

distância foi essencial neste processo, e era aliado a encontros nos espaços acadêmicos, 

quando possível. 

 

2.2.1.4 Quarta geração da EaD - A sala virtual 

 

Na passagem para a quarta geração de EaD é mais difícil de se estabelecer o que 

aconteceu em relação as gerações anteriores. O aparecimento da quarta geração de EaD não é 

                                                           
3A World Wide Web é um termo da língua inglesa que, em português, se traduz literalmente por "rede de alcance 
mundial", também conhecida como Web ou www. 
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associado ao aparecimento de uma nova tecnologia, tal como aconteceu para as gerações 

anteriores. Também não se observam alterações significativas dos suportes pedagógicos. 

Surge um novo ambiente de estudo, a sala de aula virtual. A existência da quarta geração de 

EaD só pode ser estabelecida pelos intervenientes e pelo ambiente de aprendizagem. O 

estudante passa a interagir com docentes virtuais, com outros estudantes virtuais, com uma 

instituição virtual e tudo acontece numa sala de aula virtual. A instituição virtual substitui a 

instituição física no processo de EaD. (MAIA e MATTAR, 2007) 

Áudio, vídeo, meio impresso, programas de computadores e CD-ROMs 

caracterizam a quarta fase da história da EaD com a geração de vários tutoriais dirigidos a 

aprendizes autônomos. 

 

2.2.1.5 Quinta geração da EaD - Internet. Aprendizagem autônoma e flexível 

 

Iniciando com o modelo por correspondência, passando pelo rádio, pelo modelo 

multimídia e de tele-ensino, chegamos à aprendizagem flexível, ou à quinta fase da EaD, com 

a chegada da Internet nos anos 90. A Internet introduz novas relações metodológicas nos 

processos educativos com a possibilidade de interação. Utiliza-se de recursos da internet 

agregando processos automatizados avançados onde as aulas são virtuais baseadas no 

computador e na internet, cabe ao estudante planejar, organizar e programar seus estudos por 

si mesmos.  

 As atividades à distância deixam de se restringir a projetos especiais a partir de 

1995, quando o acesso foi estendido ao público em geral, proliferando os cursos utilizando 

recursos do correio eletrônico e da Web. É bom lembrar que o meio impresso continua sendo 

um precioso auxiliar e, provavelmente, não perderá sua importância. As inovações da World 

Wide Web possibilitaram avanços na educação a distância nesta geração do século XXI. Hoje 

os meios disponíveis são: teleconferência, chat, fóruns de discussão, correio eletrônico, 

weblogs4, espaços wiki5, plataformas de ambientes virtuais que possibilitam interação 

multidirecional entre estudantes e tutores. Nessas duas últimas, o estudante passa a assumir 

um papel de gerenciador mediador na comunicação bidirecional. 

                                                           
4Um blog, blogue ou weblog é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos 
chamados artigos, ou posts. 
5Os termos wiki (traduzindo-se como "rápido, ligeiro, veloz") e WikiWiki são utilizados para identificar um tipo 
específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software colaborativo usado para criá-lo.  
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O quadro a seguir, baseado em Vasconcelos (2005) mostra uma série de eventos 

que marcaram o desenvolvimento da educação a distância no mundo. 

 

Quadro 01 - Cronologia das datas mais importantes da  EaD no mundo 

1829 Suécia Instituto Líber Hermondes (150.000 usuários) 

1840 Reino Unido 
Faculdade Sir Isaac Pitman – Primeira escola por correspondência 
na Europa 

1892 EUA 
Universidade de Chicago – Divisão de Ensino por 
Correspondência para preparação de docentes no Departamento de 
Extensão 

1922 União Soviética Ensino por correspondência (350.000 usuários) 

1948 Noruega Primeira legislação para escolas por correspondência 

1969 Reino Unido Fundação da Universidade Aberta (200.000 alunos) 

1977 Venezuela Fundação da Universidade Nacional Aberta  

1978 Costa Rica 
Universidade Estadual à Distância 
1984 – Holanda – implantação da Universidade Aberta 

1984 Holanda Implantação da universidade Aberta 

1985  
Fundação da Associação Européia das Escolas por 
Correspondência (AEEC) 

1985 Índia 
Implantação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi 
(242.000 alunos) 

1987  
Resolução do Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas na 
Comunidade Européia 

1987  
Fundação da Associação Européia de Universidades de Ensino à 
Distância 

1988 Portugal Fundação da Universidade Aberta 

1990  
Implantação da rede Européia de Educação à Distância, baseada na 
declaração de Budapeste 

1991  
Relatório da Comissão sobre Educação Aberta e à Distância na 
Comunidade Européia [Corrêa, 2005: 17-19] 

Fonte: Vasconcelos, Sérgio P.Gomes de. Educação a distância: histórico e perspectivas. UERJ, 2005. 

 

2.2.2 História da EaD no Brasil 

 

Segundo o Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação (IPEA), a educação a 

distância no Brasil tem uma trajetória de sucesso, apesar de alguns períodos de estagnação por 

ausência de políticas públicas voltadas a esta modalidade. Até os anos 70 o Brasil estava entre 

os principais países do mundo no desenvolvimento da EaD, e após esse período perdeu 

espaço para outras nações, registrando uma queda no ranking internacional. 
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Segundo Alves (2007), estudos do IPEA com base em elementos disponíveis, 

informam que, pouco antes de 1900, em jornais de circulação no Rio de Janeiro, como por 

exemplo, o Jornal do Brasil, já existiam anúncios oferecendo cursos profissionalizantes, por 

correspondência. Eram cursos de datilografia ministrados não por estabelecimentos de ensino, 

mas por professoras particulares.  

O mesmo autor acrescenta que, não obstante essas ações isoladas, que foram 

importantes para uma época em que se consolidava a República, o marco referencial oficial da 

EaD no Brasil foi a instalação de Escolas Internacionais, em 1904. 

 

[...] a unidade de ensino, estruturada formalmente no Brasil era filial de uma 
organização norte-americana existente até hoje e presente em diversos países. Os 
cursos oferecidos eram todos voltados para as pessoas que estavam em busca de 
empregos, especialmente nos setores de comércio e serviços. O ensino era, 
naturalmente, por correspondência, com remessa de materiais didáticos pelos 
correios, que usavam principalmente as ferrovias para o transporte. (ALVES, 2007). 

 

Em 1923, a partir de uma iniciativa privada, foi fundada a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, com a função principal de possibilitar a educação popular, através de um 

sistema então moderno de difusão do que acontecia no Brasil e no Mundo. Os programas 

educativos, a partir dessa época, multiplicavam-se e repercutiam em outras regiões, não só do 

Brasil, como em diversos países do continente americano. Em 1936, sob a pressão de fortes 

exigências para mudanças de rumo da emissora, os seus instituidores tiveram que doá-la para 

o então Ministério da Educação e Saúde. A educação via rádio foi, portanto, o segundo meio 

de transmissão a distância do saber, sendo precedida apenas pela correspondência. (ALVES, 

2007). 

Segundo o IPEA, com a criação, em 1937, do Serviço de Radiodifusão Educativa 

do Ministério da Educação, foram implantados inúmeros programas via rádio, dentre os quais 

se destacaram: a Escola Rádio-postal "A Voz da Profecia", criado pela Igreja Adventista em 

1943, com o objetivo de oferecer aos ouvintes cursos bíblicos; a Universidade do Ar, 

desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC), no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, que em 1950 já atingia 318 localidades; o Movimento de Educação de Base, originário 

das escolas radiofônicas criadas em 1959 pela Igreja católica no Rio Grande do Norte; a 

Fundação Padre Landell de Moura, no Estado do Rio Grande do Sul, com cursos via rádio; 

além de projetos como o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), vinculado ao 

Governo Federal, que prestaram grande auxílio e tinham abrangência nacional, especialmente 

pelo uso do rádio. (ALVES, 2007) 
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Segundo Benítez (2012), ainda no contexto do rádio, é criado por volta de 1970 o 

Projeto Minerva, que disponibilizou cursos para pessoas com baixo poder aquisitivo. Na 

mesma época surge o Projeto Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares (SACI) 

que, dentro de uma perspectiva de uso de satélites, chegou a atender 16.000 estudantes entre 

os anos de 1973 e 1974. 

Benítez (2012) afirma que: 

 

[...] foram várias experiências radiofônicas até a implantação da televisão no Brasil, 
nos anos 50, que possibilitou o desenvolvimento de ideias relacionadas ao uso deste 
novo meio de comunicação na educação. Dessa maneira, nos anos 60, surgem as 
televisões educativas. Já na década de 70, a Educação a distância começa a ser usada 
na capacitação de professores através da Associação Brasileira de Teleducação 
(ABT) e o MEC, através dos Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. 

 

A televisão contribuiu para o aumento da oferta de cursos na modalidade a 

distância. A possibilidade da transmissão de imagem e som por meio da tecnologia da TV foi, 

sem dúvida, uma inovação na área educacional, especialmente nas décadas de 60 e 70.  

Merece destaque a Fundação Roberto Marinho, que dentre alguns programas de sucesso, 

criou em 1978 o Telecurso 2º grau, através de uma parceria com a Fundação Padre Anchieta. 

Tendo como meta a preparação de estudantes para exames supletivos de 2º grau, desde a sua 

criação os telecursos atenderam - e continuam atendendo - a um número considerável de 

pessoas.  

Os computadores chegaram ao Brasil, no campo da educação, por meio das 

universidades, que instalaram as primeiras máquinas por volta de 1970. Posteriormente, já 

disponível nos computadores pessoais, a internet ajudou a consolidar a propagação do ensino 

a distância para todo o sistema educativo brasileiro e mundial. A internet chega para 

revolucionar o mundo e suas interações – obviamente, o ensino a distância não só também foi 

transformado no Brasil e no mundo, como também foi uma das áreas mais impactadas pela 

web. ALVES (2007) 

Alves (2007) divide a história da EaD no Brasil em três momentos: Inicial (1904) 

- por conta das Escolas Internacionais; (1923) - Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e na fase 

moderna,  a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT), o Instituto de Pesquisas 

Avançadas em Educação (IPAE) e a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). 

Tiveram importância e continuam tendo até os dias de hoje, os Instituto Monitor (1939) e o 

Instituto Universal Brasileiro (1941). 
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O quadro 02 a seguir, baseado em Vasconcelos (2005) destaca marcos históricos 

da educação a distância no Brasil. 

 

Quadro 02 - Cronologia das datas mais importantes da  EaD no BRASIL 

1923/1925 Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

1923 Fundação Roquete Pinto – Radiodifusão 

1939 Marinha e Exército – cursos por correspondência 

1941 
Instituto Universal Brasileiro – cursos por correspondência, formação 
profissional básica 

1970 Projeto Minerva – cursos transmitidos por rádio em cadeia nacional 

1974 
TVE do Ceará – cursos de quinta a oitava série, com material televisivo, 
impresso e monitores 

1976 
SENAC – Sistema Nacional de Teleducação, cursos através de material 
instrucional (em 1995, já havia atendido 2 milhões de alunos) 

1979 
Colégio Anglo-Americano (RJ) – atua em 28 países, com cursos de 
correspondência para brasileiros residentes no exterior em nível de 1º e 2º 
graus 

1979 
UnB – cursos veiculados por jornais e revistas; em 1989 transforma no Cead e 
lança o Brasil EAD 

1991 
Fundação Roquete Pinto – Programa Um salto para o Futuro, para a formação 
continuada de professores do ensino fundamental 

1995 
Secretaria Municipal de Educação – MultiRio (RJ) – cursos de quinta a oitava 
série, através de programas televisivos e material impresso 

1995 Programa TV Escola – SEED/MEC 

1996 
Criação da Secretaria de Educação a Distancia (SEED). Entre as  
responsabilidades dessa secretaria, está a de atuar como agente de inovação dos 
processos de ensino e aprendizagem na EAD. 

2000 
UNIREDE – Rede de Educação Superior à Distância – consórcio que reúne 68 
instituições públicas do Brasil 

2002 
Criação do Projeto Veredas, para a formação de professores das séries iniciais 
em nível superior, pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. 

2005 

Criação da Universidade Aberta do Brasil, programa do Ministério da 
Educação. A UAB é formada por instituições públicas de ensino superior, que 
se comprometem a levar ensino superior público de qualidade aos municípios 
brasileiros. 

2006 
Participação das Instituições de Ensino Federais (IEFs) no projeto-piloto da 
Universidade Aberta do Brasil. 

2008 

Lançamento do Projeto e-Tec Brasil/Programa Escola Técnica Aberta do 
Brasil, parte da política de expansão da educação profissionalizante, por meio 
da articulação da Secretaria de Educação a Distância (SEED) e da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica.  

Fonte: Vasconcelos, Sérgio P.Gomes de. Educação a distância: histórico e perspectivas. UERJ, 2005. 
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2.2.3 Educação a distância no Brasil           

 

No Brasil, as primeiras experiências em EaD datam do final da década de 1930 – 

1939.  O rádio foi o principal meio de comunicação no Movimento de Educação de Base 

(MEB), e com o Instituto Universal Brasileiro (IUB), em 1941. Este último, como uma das 

experiências mais relevantes na formação de profissionais para atuarem no mercado de 

trabalho nas áreas de eletrônica, contabilidade, língua inglesa, entre outros cursos, e que já 

profissionalizou milhões de pessoas. (MATTAR, 2007) 

A cada dia, mais brasileiros se matriculam em cursos de educação a distância 

especialmente no âmbito do ensino superior. Segundo o Informativo Digital da Associação 

Brasileira de Educação a Distância – ABED nº 516 de novembro de 2013: 

 

“O crescimento do número de alunos matriculados em cursos a distância é um 
fenômeno mundial. No Brasil, o Censo da Educação Superior 2012 registrou 
1.113.850 matrículas em cursos de graduação, o que corresponde a 15,8% do total 
da população universitária brasileira. O Censo de Educação a Distância, realizado 
anualmente pela ABED, destaca em sua mais recente edição o montante de quase 
seis milhões de alunos em cursos a distância, incluídos os cursos de extensão 
universitária, cursos livres, educação corporativa e ofertas educacionais pelas 
organizações do Sistema S (SEBRAE, SENAC, SENAI, SENAT, SENAR, SESC, 
SESI e SEST)”. 

 

A ABED realiza anualmente uma investigação que envolve as instituições que 

praticam ou de alguma forma interagem com o ambiente da EaD. No ano de 2013 ela 

consultou 309 instituições de todo o país, entre formadoras em vários níveis (cursos 

credenciados, livres não corporativos e livres corporativos) e fornecedores de produtos e 

serviços para este ambiente. Essas instituições respondem por mais de 15 mil cursos e quase 4 

milhões de alunos, o que por si só demonstra o relevo desse levantamento e da EaD. Entre 

essas instituições há uma sensação geral de otimismo: 

 

“A grande maioria (64%) das instituições consultadas afirmou que o número de 
matrículas aumentou em 2013, enquanto apenas uma parte delas (14%) afirmou que 
o número de alunos diminuiu. A expectativa é que este bom momento se torne ainda 
melhor, já que 82% dos pesquisados projetam o crescimento no número de 
matrículas para no ano de 2015, contra apenas 5% que acreditam na diminuição do 
número de alunos. Em 2013, segundo a maioria dos respondentes, houve um 
aumento nos investimentos em EaD de 35%, em média; e há expectativa de aumento 
para 2015”. (ABED. Censo EAD.BR 2013) 

 

O gráfico 01 elaborado a partir do levantamento realizado pela ABED em 2013 

ilustra a visão positiva das instituições consultadas no tocante à evolução das matrículas, o 



 

que se reflete em perspectivas futuras de maiores investimentos. Entre as instituições

ministram cursos totalmente a distância, as projeções são de 73% de elevação dos 

investimentos em 2015. 

 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013).

 

Conforme descrito no Censo EAD.BR 2013, as características próprias da EaD, 

sua possibilidade de modular

horários diferentes, além do seu uso para suprir a grande demanda por educação no país em 

ambientes institucionais distintos, mostra uma diversidade desafiadora para as autoridades e 

os próprios integrantes desse ambiente. 

Para a pesquisa do Censo EAD.BR 2013, a evasão típica é o principal obstáculo à 

realização dos cursos, com índices que variam de 10,5% a 16,9%, os outros três maiores 

obstáculos à realização dos cursos têm relação direta com a

novas tecnologias: os desafios organizacionais da migração de presencial para distância, a 
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que se reflete em perspectivas futuras de maiores investimentos. Entre as instituições

ministram cursos totalmente a distância, as projeções são de 73% de elevação dos 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 

Conforme descrito no Censo EAD.BR 2013, as características próprias da EaD, 

sua possibilidade de modularização, sua grande plasticidade para adaptar

horários diferentes, além do seu uso para suprir a grande demanda por educação no país em 

ambientes institucionais distintos, mostra uma diversidade desafiadora para as autoridades e 

integrantes desse ambiente.  

Para a pesquisa do Censo EAD.BR 2013, a evasão típica é o principal obstáculo à 

realização dos cursos, com índices que variam de 10,5% a 16,9%, os outros três maiores 
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que se reflete em perspectivas futuras de maiores investimentos. Entre as instituições que 

ministram cursos totalmente a distância, as projeções são de 73% de elevação dos 
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resistência dos alunos e a resistência dos professores. Esses últimos obstáculos enfrentados 

pelas instituições formadoras, independen

último levantamento da ABED e indicam que a EaD sofre por seu pioneirismo ou, pelo 

menos, por ser alternativa a um modelo paradigmático no país há séculos 

terceiro grau (pelo menos desde os 

O gráfico 02, construído a partir dos dados coletados pelo Censo EAD.BR 2013, 

mostra os outros obstáculos apontados pelas instituições como os mais graves, além da evasão 

(e a própria evasão investigada indica que 19,6% da

adaptação dos alunos à metodologia como elemento que a provoca, sendo este o terceiro 

maior motivo para a evasão). 

 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013).

 

Na tabela 01 podem ser visualizados os obstáculos enfrentados pelas instituições 

formadoras participantes do Censo EAD.BR 2013 na execução de seus cursos/disciplinas EaD 

em 2013. 
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resistência dos alunos e a resistência dos professores. Esses últimos obstáculos enfrentados 

pelas instituições formadoras, independentemente dos tipos de cursos, são uma novidade do 

último levantamento da ABED e indicam que a EaD sofre por seu pioneirismo ou, pelo 

menos, por ser alternativa a um modelo paradigmático no país há séculos 

terceiro grau (pelo menos desde os anos de 1920), há quase 100 anos. 

O gráfico 02, construído a partir dos dados coletados pelo Censo EAD.BR 2013, 

mostra os outros obstáculos apontados pelas instituições como os mais graves, além da evasão 

(e a própria evasão investigada indica que 19,6% das instituições apontaram a falta de 

adaptação dos alunos à metodologia como elemento que a provoca, sendo este o terceiro 

maior motivo para a evasão).  

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 
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resistência dos alunos e a resistência dos professores. Esses últimos obstáculos enfrentados 

temente dos tipos de cursos, são uma novidade do 

último levantamento da ABED e indicam que a EaD sofre por seu pioneirismo ou, pelo 

menos, por ser alternativa a um modelo paradigmático no país há séculos – ou, no caso do 

O gráfico 02, construído a partir dos dados coletados pelo Censo EAD.BR 2013, 

mostra os outros obstáculos apontados pelas instituições como os mais graves, além da evasão 
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adaptação dos alunos à metodologia como elemento que a provoca, sendo este o terceiro 
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Tabela 01 – Obstáculos enfrentados pelas Instituições formadoras 

Obstáculos 

Tipos de cursos/disciplinas EAD 

Total 
Regulamen-

tados 
totalmente à 

distância 

Regulamen-
tados 

semipresen-
ciais 

Disciplinas 
EAD 

Livres não 
corporativos 

Livres 
corporativos 

Evasão de 
educandos 

54 26 12 57 35 184 

Desafios 
organizacionais de 
uma instituição 
presencial que 
passa a oferecer 
EAD 

40 24 36 28 25 153 

Resistência dos 
educandos à 
modaliade EAD 

21 17 31 30 28 127 

Resistência dos 
educadores à 
modaliade EAD 

33 18 29 17 20 117 

Custos de 
produção dos 
cursos 

28 12 11 33 26 110 

Suporte 
pedagógico e de TI 
para estudantes 

22 10 13 21 15 81 

Suporte de TI para 
docentes 

23 11 10 13 16 73 

Adequação dos 
cursos para 
educandos com 
deficiência 

23 10 5 18 12 68 

Obtenção de lucros 
com os cursos 

17 7 7 20 11 62 

Demanda de 
educandos 
interessados nos 
cursos 

16 7 5 20 12 60 

Integração das 
NTICs aos cursos 

18 9 9 9 11 56 

Acordos sindicais 
que definem cargas 
horárias de 
trabalho docente 

16 3 7 5 4 35 

Avaliação dos 
cursos 

10 6 3 12 8 39 

Outro 6 2 3 7 8 26 

Total 327 162 181 290 231 1191 

Não informado 27 33 33 35 34 162 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 
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Ainda segundo o levantamento realizado pela ABED em 2013, esses obstáculos 

são todos efeitos da implantação relativamente recente dos cursos, devido ao seu pioneirismo, 

guardando pouca semelhança com os problemas que afligem a execução dos cursos 

presenciais, tais como preço (os de EaD são geralmente mais baratos) e ociosidade (cursos a 

distância podem montar mais facilmente estruturas de acordo com as demandas de alunos). 

Isso ocorre apesar dos cursos a distância ainda guardarem um legado herdado dos cursos 

presenciais, o que é natural se for considerado também que quase 80% das instituições 

ministram cursos presenciais juntamente com os seus cursos a distância. “O excesso na 

regulação de cursos a distância e a morosidade dos governos e demais instituições reguladoras 

na aprovação de novos projetos talvez reflita também essa resistência à implantação mais 

rápida dessa modalidade de ensino no país”. (ABED. Censo EAD.BR 2013). 

Merece destaque no Censo 2013 o perfil etário e ocupacional bastante típico dos 

alunos de EaD, composto predominantemente por mulheres - mais de 56% do total, idade 

média em torno de 30 anos ou mais, portanto uma faixa etária mais madura e ocupada – 

trabalham e estudam, já que a ampla maioria, cerca de 90% em todas as modalidades de 

cursos está inserida no mercado de trabalho. Assim fica evidente a grande vocação inclusiva 

da educação a distância, permitindo o retorno aos estudos e o investimento na carreira para 

quem já está inserido no mercado de trabalho, apesar de já ter passado a época mais propícia 

ou indicada para os estudos. 

Essa pesquisa tornou explicita a grande vocação da EaD para a formação de 

profissionais e a contribuição para o mercado de trabalho. Se considerarmos apenas aqueles 

cursos que são voltados especificamente para esse fim (ou seja, os técnicos de ensino médio, 

de graduação tecnológica, licenciatura e afins, MBA e mestrado profissionalizante), chega-se 

ao respeitável percentual de 41,8% de todos os cursos. 

A EaD dentro da educação brasileira, representa um avanço e coloca o Brasil no 

aspecto educacional, numa posição muito melhor. Produto da elevação cognitiva 

antropogênica no campo do ensino-aprendizagem, com a popularização da Internet, a noção 

sobre a EaD se disseminou entre os educadores brasileiros. É impossível falar hoje em 

educação, sem falar em educação a distância. Com os avanços tecnológicos que propiciam 

maior interatividade, a EaD no Brasil e no mundo ganhou novo status e derruba os 

preconceitos.  

O modelo EaD cumpre um importante papel no Brasil que de alguma forma vem 

suprir a enorme deficiência da estrutura educacional do país. Localidades remotas que não são 

atendidas por instituições presenciais, donas de casa que não podem sair de casa todos os dias 
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para estudar, pessoas com deficiência física que teriam enormes dificuldades para se 

locomover diariamente a uma faculdade, entre outros perfis.  

De acordo com Nunes (1994), a Educação a Distância constitui um recurso de 

suma importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva que 

outras modalidades, sem implicar na redução da qualidade dos serviços oferecidos em 

decorrência da ampliação da clientela atendida. 

O art. 80 da LDB 9.394/96 representou um marco significativo para o 

desenvolvimento da EaD em todos os níveis da educação brasileira:  

 

“O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 
continuada. 
 § 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União [...]”. 

 

Com o disposto no referido artigo, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional reconheceu a EaD como modalidade de ensino e introduziu uma abertura de grande 

alcance para a política educacional. O Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, que 

regulamentou o art. 80 da Lei 9.394/96 – LDB, em seu artigo 1º caracteriza a educação a 

distância como: 

 

“[...] a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos”. (BRASIL, Decreto 5.622). 

 

O Novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) estabelece 20 metas a 

serem cumpridas pelo Brasil na década indicada. Em três delas, a educação a distância é 

apresentada explicitamente como instrumento fundamental para a execução das propostas. O 

capítulo das Modalidades de Educação, no item 6.1, apresenta o Diagnóstico da Educação a 

Distância e Tecnologias Educacionais, indicando que:  

 

“[...] no processo de universalização e democratização do ensino, onde os déficits 
educativos regionais são elevados, os desafios educacionais existentes podem ter, na 
educação a distância, um meio auxiliar de indiscutível eficácia. 
[...] Cursos a distância ou semipresenciais podem desempenhar um papel crucial na 
oferta de formação equivalente ao nível fundamental e médio para jovens e adultos 
insuficientemente escolarizados. O Ministério da Educação, nesse setor, tem dado 
prioridade à atualização e aperfeiçoamento de professores para o ensino fundamental 
e ao enriquecimento do instrumental pedagógico disponível para esse nível de 
ensino”. (BRASIL, 2014) 
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Outro indicador importante do PNE 2014-2024 quanto à educação a distância 

mostra que: 

 

“[...] No conjunto da oferta de programas para formação a distância, há certamente 
que se permitir a multiplicação de iniciativas. Os programas educativos e culturais 
devem ser incentivados dentro do espírito geral da liberdade de imprensa, 
consagrada pela Constituição Federal, embora sujeitos a padrões de qualidade que 
precisam ser objeto de preocupação não só dos órgãos governamentais, mas também 
dos próprios produtores, por meio de um sistema de auto-regulamentação. Quando 
se trata, entretanto, de cursos regulares, que deem direito a certificados ou diplomas, 
a regulamentação e o controle de qualidade por parte do Poder Público são 
indispensáveis e devem ser rigorosos”. (BRASIL, 2014) 

 

A educação a distância (EaD) vem crescendo consideravelmente e, 

consequentemente cresce também o número de instituições que oferecem algum tipo de curso 

a distância, de cursos e disciplinas ofertados. Hipólito (2012) afirma que o governo federal 

percebeu que a educação a distância é realidade premente e reconhece que o percentual de 

matrículas no Brasil ainda é baixo em relação a outros países, onde a modalidade responde 

por até metade dos estudantes. Por outro lado, o Ministério da Educação está atento e 

preocupado com o controle e regulamentação do crescimento do ensino a distância para evitar 

que uma “explosão” desta modalidade redunde no aparecimento de cursos de baixa qualidade 

e sem referências técnica e acadêmica – iniciativa importante em defesa da formação 

qualificada do estudante.  

O fato é que, para países continentais como o Canadá e o Brasil, o ensino a 

distância é uma solução muito interessante. No caso brasileiro, a EaD tem inclusive o 

potencial de ajudar o País a se consolidar como potência global, tendo em vista que depois de 

todos os avanços econômicos e políticos dos últimos anos, que permitiram ao país atravessar 

duas crises mundiais, há grandes oportunidades para o aperfeiçoamento do conjunto de 

habilidades de nossas futuras gerações no setor de Educação. (HIPÓLITO, 2012) 

 

2.2.4 Caracterização da educação a distância 

 

Novas realidades, novas exigências, dos novos tempos e espaços. As novas 

tecnologias aprimoram dia a dia as artes gráficas e a interatividade, tornando a educação a 

distância uma pedagogia estimulante e democratizante, pois amplia o acesso ao conhecimento 

que deixa de ser propriedade do professor.   

O desenvolvimento e o uso de novas tecnologias constituem meios para que a 

sociedade se torne cada vez mais competitiva. O mercado de trabalho do mundo 
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contemporâneo leva os indivíduos a conviver com uma crescente e constante necessidade de 

aquisição de novos saberes, capacitações e competências. Essas crescentes demandas fazem 

surgir novas modalidades de educação que exploram a colaboração entre os indivíduos e a 

flexibilização de ações para a construção de saberes que não mais privilegiam o acúmulo dos 

conhecimentos.  

 

“[...] o papel da educação na sociedade - a definição de suas finalidades maiores - 
está se transformando e suas estratégias vêm sendo modificadas de modo a 
responder às novas demandas, notadamente com a introdução de meios técnicos e de 
flexibilidade maior quanto às condições de acesso a currículos, metodologias e 
materiais”. (BELLONI, 2009. p.04). 

 

A educação a distância, conhecida em uma época em que o correio e o rádio eram 

os principais suportes ou veículos para os cursos das mais diversas áreas, tornou-se uma nova 

modalidade de ensino e aprendizagem. Para fundamentar e dar validade a essa modalidade, a 

LDB estabelece as normas de funcionamento e responsabiliza o poder público por promover e 

fiscalizar as instituições que a oferecem.  Na educação a distância há uma possibilidade cada 

vez mais acentuada de estarmos presentes, em muitos tempos e espaços diferentes.  

Conceição A. N. Souza (2009) citando Landim (1997) e Moore e Kearsley (2007) 

mostra que a educação possuía alguns propósitos, como: a democratização do acesso à 

educação, que promove a igualdade de oportunidades educativas, já que existem aqueles que 

possuem limitação de tempo, outros, distância e há ainda os que apresentam dificuldade 

física; possibilidade de promover aprendizagem autônoma e compatível com a experiência, 

extrapolando os limites da sala de aula, incentivando o estudo e a pesquisa de forma 

independente e promovendo o protagonismo do estudante no seu processo educacional; o 

incentivo à educação permanente através da satisfação dos diferentes grupos com suas 

diferentes aspirações e demandas por aperfeiçoamentos profissionais; promoção de um ensino 

inovador que possibilite a ampliação das ofertas de estudos e cursos, regulares ou não e por 

fim, a redução de custos. 

Defende Niskier (1999) que a Educação a Distância é uma modalidade que se 

afirma cada vez mais como uma tecnologia – “a tecnologia da esperança”, argumentando que 

em decorrência da expansão das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), ampliou-

se a noção de ensino, que atualmente extrapola os limites da precária sala de aula presencial.  

No contexto das sociedades contemporâneas, a educação a distância desponta 

assim como uma alternativa adequada e desejável para atender às novas demandas 

educacionais e enfrentar o desafio da formação docente.  
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José Manuel Moran (2007) enfatiza que: 

 

“Em poucos anos dificilmente teremos um curso totalmente presencial. Por isso 
caminhamos para fórmulas diferentes de organização de processos de ensino-
aprendizagem. Vale a pena inovar, testar, experimentar, porque avançaremos mais 
rapidamente e com segurança na busca destes novos modelos que estejam de acordo 
com as mudanças rápidas que experimentamos em todos os campos e com a 
necessidade de aprender continuamente”.  

 

O conceito mais objetivo de Educação a Distância é o de “uma modalidade de 

ensino cujo funcionamento se dá através de um processo educativo sistemático e organizado”. 

Sua característica fundamental é a separação físico-espacial entre professores e estudantes, os 

quais interagem em lugares distintos, através de meios tecnológicos diversos possibilitando 

uma interação de dupla via. 

Como afirma Moran (2002): 

 

“[...]Educação a Distância é um processo de ensino e aprendizagem em que 
professores e alunos podem ou não estar juntos fisicamente, conectados, ou 
interligados por tecnologias. Isso ocorre em momentos presenciais, semipresenciais 
ou em ambientes virtuais de aprendizagem. A Educação a Distância tem a finalidade 
de democratizar, enriquecer e dinamizar o campo da educação desde a graduação e 
formação continuada de professores, e também com o objetivo de aprimorar e 
fundamentar a prática pedagógica por meio dos cursos de Extensão em Educação”.  

 

O conceito de Moore (1973) apud Belloni (2009) ressalta que as ações do 

professor e a comunicação deste com os alunos devem ser facilitadas: 

 

“Educação a distância pode ser definida como a família de métodos instrucionais 
nos quais os comportamentos de ensino são executados em separado dos 
comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que numa situação presencial 
(contígua) seriam desempenhados na presença do aluno de modo que a comunicação 
entre o professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, 
mecânicos e outros”. (MOORE, 1973, apud BELLONI, 2009). 

 

Fica claro que a EaD, diferentemente da educação presencial, é um sistema de 

comunicação bidirecional, que substitui a interação entre professor e estudante na sala de aula 

convencional por uma nova sistemática, envolvendo recursos didáticos, tecnológicos e 

tutoriais que permitem uma aprendizagem autônoma e flexível. A ideia de comunicação 

bidirecional na educação a distância considera que o estudante não é mero receptor de 

informações e de mensagens, e que, apesar da distância, busca-se estabelecer relações 

dialogais, criativas, críticas e participativas. Isto posto surgem uma série de outras evidências: 

o estabelecimento de uma comunicação predominantemente assíncrona entre professores e 
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estudantes; a necessidade de um planejamento didático mais rigoroso; a necessidade de 

materiais didáticos produzidos especialmente para esse tipo de ensino e aprendizagem, 

visando ao autoaprendizado do estudante; o estabelecimento de soluções interativas que 

minimizem a perda da afetividade que é criada naturalmente no contato presencial, entre 

outros. (MEC, Rede e-Tec Brasil, 2012a) 

Oficialmente, o conceito de Educação a Distância no Brasil aparece no art. 1º do 

Decreto nº 5.622 de 19/12/2005, que regulamentou o art. 80 da Lei 9.394/96 – LDB:  

 

Art. 1º - Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005). 

 

Para complementar essa definição de Educação a Distância, o primeiro parágrafo 

do mesmo artigo, ressalta: 

 

§ 1o A Educação a Distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos 
presenciais para:  
I – avaliações de estudantes;  
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;  
III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 
pertinente e  
IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

 

A EAD tem se desenvolvido ao longo dos tempos com suas próprias 

peculiaridades que lhe são inerentes. Landim (1997); Belisário (2003); Moore e Kearsley 

(2007), e Soares (2003), apud Souza (2009), assinalam que são características dessa 

modalidade educativa a separação do professor e do aprendiz no espaço e/ou no tempo 

durante a maior parte do processo educacional; a utilização de recursos mediáticos e 

tecnológicos para unir professor e estudante, e estudantes entre si; a comunicação massiva e 

com procedimentos industriais; o fornecimento de comunicação em dois sentidos: entre o 

professor, o tutor ou a instituição com o aprendiz; o controle da iniciativa de aprendizagem 

pelo estudante, ao invés do professor; a aprendizagem planejada, independente e flexível, pois 

é menos rígida sobre fatores como espaço (onde estudar?), assistência às aulas e tempo 

(quando estudar?) e ritmo (em que velocidade aprender?); além do ensino fora do contexto da 

sala de aula com a utilização de apoio-tutoria. 
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Enfim, podemos encontrar vários conceitos de Educação a distância e todos 

apresentam pontos em comum. Porém, cada um ressalta alguma particularidade da EaD: a 

forma de estudo - autoestudo ou aprendizado autônomo, a forma de comunicação, a separação 

física e/ou temporal, o uso intenso de tecnologias de telecomunicação, etc. Todos se 

complementam e demonstram a gama de oportunidades proporcionada pela EaD com a sua 

abrangência e capacidade de atender a um grande número de pessoas simultaneamente, chegar 

a indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e/ou que não 

podem estudar em horários pré-estabelecidos, e que pelo modelo presencial seria difícil de se 

atingir. 

A educação a distância vem conquistando dia após dia o seu próprio espaço e 

ganhando forças como uma modalidade democrática de educação, pois se utilizando de 

tecnologias de informação e comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento.  

Porém, embora avanços importantes tenham acontecido nos últimos anos, ainda 

há um caminho a ser percorrido para que a Educação a Distância venha a ocupar um espaço 

de destaque no meio educacional, em todos os níveis, vencendo, inclusive, os preconceitos de 

que os cursos oferecidos na EaD não possuem controle de aprendizado, nem de qualidade e 

ainda, não têm regulamentação adequada.  

 

2.2.5 Educação a distância no IFNMG 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, através da integração do 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Januária e da Escola Agrotécnica 

Federal de Salinas (EAF), instituições com mais de 50 anos de experiência na oferta da 

educação profissional. Atualmente, agrega nove campi – Campus Almenara, Campus 

Araçuaí, Campus Arinos, Campus Diamantina, Campus Januária, Campus Montes Claros, 

Campus Pirapora, Campus Salinas e Campus Teófilo Otoni, além do Campus avançado de 

Janaúba e do Campus avançado de Porteirinha – e a Reitoria, sediada em Montes Claros. 

A área de abrangência do IFNMG é constituída de 173 municípios distribuídos em 

três mesorregiões (Norte, Nordeste e Noroeste de Minas), ocupando uma área total de 

209.262.579 km². A população total estimada é de 2.824.613 habitantes (IFNMG, 2013). 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de “educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades de ensino, formando e qualificando 
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cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” (MEC, Lei nº. 11.892). 

No IFNMG são ofertados cursos técnicos de nível médio, nas modalidades:  

integrado, concomitante, subsequente e PROEJA (Programa Nacional de Integração da 

Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos), cursos superiores (tecnologia, bacharelado e licenciatura) nas diversas áreas, além 

de pós-graduação. O Instituto também tem como compromisso desenvolver programas de 

extensão e divulgação científica e tecnológica, bem como realizar e estimular a pesquisa 

aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

Desde 2012 o IFNMG vem desenvolvendo em parceria com o MEC, Estados e 

Municípios um projeto que visa democratizar o acesso ao Ensino público, gratuito e de 

qualidade, utilizando a metodologia de educação a distância para realização de Cursos 

Técnicos, integrantes do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil, instituído 

pelo Decreto nº 6.301 de 12 de dezembro de 2007, em Municípios do Estado de Minas Gerais. 

A Rede e-Tec Brasil, incluída no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (PRONATEC) a partir de 2011, incorporou também o Profuncionário, programa 

que visa à qualificação de servidores públicos em atuação na educação básica.  

A implantação dos cursos técnicos na modalidade a distância pela Rede e-Tec 

Brasil, caracteriza-se como um importante instrumento diante da realidade socioeconômica do 

país, por fomentar a expansão do ensino na área técnica e tecnológica em menor espaço de 

tempo, assegurada a qualidade de oferta.  

Com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à Educação 

profissional pública e gratuita, a proposta do IFNMG vai além da implantação de novos 

cursos, apresentando-se como uma nova sistemática de ação, fundamentada nas necessidades 

da comunidade para a melhoria da condição de subsistência. 

A partir da Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), 

aprovada em 20 de dezembro de 1996, pelo Congresso Nacional e o Decreto 5.154 de 23 de 

julho de 2004 que regulamentou os artigos da LDB referentes à educação profissional, 

fortaleceram-se os mecanismos para a reestruturação dos Cursos técnicos, permitindo a 

utilização de todo o potencial que lhe é característico. 

A formação profissional técnica a distância oferecida pelo IFNMG é caracterizada 

por um modelo de organização curricular que privilegia as exigências de um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo, exigente e em constante mutação, no sentido de oferecer 
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à sociedade uma formação profissional compatível com os ciclos tecnológicos. Envolve a 

oferta dos seguintes cursos técnicos na modalidade a distância: Alimentação Escolar, 

Infraestrutura Escolar, Multimeios Didáticos, Secretaria Escolar, Administração, Agente 

Comunitário de Saúde, Eletroeletrônica, Hospedagem, Informática, Logística, Meio 

Ambiente, Secretariado, Segurança do Trabalho, Serviços Públicos, Transações Imobiliárias.  

Além disso, objetiva-se também a implantação de quatro cursos e-Tec idiomas: Inglês sem 

Fronteiras, Espanhol sem Fronteiras, Inglês copa e Espanhol copa.  

Os cursos da modalidade de Educação a Distância ofertados pelo IFNMG podem 

ser agrupados da seguinte forma: 

 04 cursos do Profuncionário: Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Multimeios 

Didáticos e Secretaria Escolar. O Programa de Formação Inicial em Serviço dos 

Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) 

promove a formação profissional técnica em nível médio de funcionários das instituições 

públicas de ensino.  

 Rede e-Tec Brasil - IFNMG: Administração, Agente Comunitário de Saúde, 

Eletroeletrônica, Finanças, Hospedagem, Informática para Internet, Logística, Meio 

Ambiente, Secretariado, Segurança do trabalho, Serviços Públicos e Transações 

Imobiliárias. São coordenados pelo próprio Instituto, que é o responsável pelas novas 

turmas e elaboração dos projetos de cursos e materiais utilizados.  

Os cursos são ofertados nos polos de apoio presencial, instalados em cada um dos 

Campi do IFNMG, a saber: Campus Almenara, Campus Araçuaí, Campus Arinos, Campus 

Januária, Campus Montes Claros, Campus Pirapora, Campus Salinas, Campus Diamantina e 

Campus Teófilo Otoni. Esses polos, denominados “polos sede”, atuam de forma articulada 

com a Coordenação Geral e com a Diretoria de Educação a Distância na articulação, 

implantação e monitoramento dos “polos avançados” implantados em municípios da área de 

abrangência de cada Campus.  

Além disso, são atendidos também os municípios parceiros ligados aos polos 

sede, conforme quadro 03 dos polos de ofertas dos cursos Rede e-Tec Brasil IFNMG, em 

anexo. 

Os cursos técnicos oferecidos pelo IFNMG na modalidade a distância utilizam os 

materiais didáticos impressos como um dos principais meios de socialização do conhecimento 

e de orientação do processo de aprendizagem, articulados com outras mídias: videoaula, 

telefone, fax e ambiente virtual.  
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A interligação de computadores em rede possibilita a formação de um ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem, permitindo a integração dos conteúdos disponíveis em 

outras mídias, além de permitir a interatividade, a formação de grupos de estudo, a produção 

colaborativa e a comunicação entre professor e alunos e desses entre si. 

O conteúdo audiovisual utilizado no curso está relacionado com o material 

impresso e com o ambiente virtual, permitindo a expansão e o detalhamento dos conceitos 

abordados. A integração das mídias é realizada com o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Dinâmico-Modular Orientado a Objetos (MOODLE), o qual permite o 

armazenamento, a administração e a disponibilização de conteúdos no formato Web. 

Destacam-se: aulas virtuais, objetos de aprendizagem que são desenvolvidos ao longo do 

curso, simuladores, fóruns, salas de bate-papo, conexões a materiais externos, atividades 

interativas, tarefas virtuais (webquest), modeladores, animações, textos colaborativos (wiki). 

As aulas nos cursos técnicos de nível médio na modalidade a distância ocorrem 

com a utilização do ambiente virtual de aprendizagem, com o apoio da infraestrutura de 

tecnologia dos polos de apoio presencial e na realização de teleconferências que são 

desenvolvidas ao longo das disciplinas. 

A metodologia de ensino do curso na modalidade a distância utiliza as novas 

tecnologias de informação e comunicação – NTIC para garantir a interação professor/aluno e 

tutor/aluno. A infraestrutura educacional organizada na instituição de ensino, presente no 

Núcleo de EaD é complementada com a infraestrutura de tecnologia dos polos composta por 

laboratórios de informática com acesso à Internet, laboratórios didáticos e espaços 

administrativos e de estudo que garantem ao aluno as condições necessárias para desenvolver 

as atividades acadêmicas do curso. 

Nas duas modalidades, são promovidos encontros presenciais, uma vez por 

semana, com as demais atividades sendo desenvolvidas a distância, mediante orientação de 

tutores. Ao concluir o curso, o estudante recebe o diploma de técnico de nível médio, que tem 

equivalência ao dos cursos presencias e é reconhecido em todo o Brasil. 

A formação a distância desenvolvida no IFNMG vincula-se à autoformação 

compartilhada, ao desenvolvimento do pensamento crítico e à autonomia intelectual numa 

perspectiva reflexivo-investigativa. Portanto, fundamenta-se em uma proposta de educação 

mais aberta e flexível, que leva em consideração o contexto sociocultural e as diversidades 

dos estudantes, concebidos como agentes do processo de aprendizagem e da construção do 

conhecimento. 
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Os cursos são desenvolvidos nos polos de apoio presencial no âmbito do 

Programa e-Tec Brasil, nos quais os alunos matriculados recebem atendimento presencial dos 

tutores, selecionados e capacitados pelo IFNMG para o desempenho dessa função. 

Os cursos proporcionam a formação técnica de nível médio identificada nos 

municípios, atendendo os arranjos produtivos locais de modo a fortalecer a economia local e 

regional, e incentivar os cidadãos na retomada da formação educacional de nível médio. 

Os cursos estão organizados com alternância de estudos, nos moldes preconizados 

no Decreto Federal nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Artigo 80 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, que rege a modalidade de Ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Nos momentos presenciais a duração do módulo/aula é de 60 minutos. O 

conteúdo de cada módulo é organizado e agrupado em áreas que apresentam aspectos comuns 

em termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais, visando à constituição e 

desenvolvimento de conjuntos de competências, identificadas a partir das Matrizes de 

Referência que atendem o perfil de conclusão definido para o técnico.  

A organização curricular contempla um módulo introdutório, os estudos 

individuais e em grupos de trabalho, encontros presenciais e a tutoria. 

O Módulo Introdutório é a fase inicial destinada à preparação dos alunos para a 

utilização das ferramentas tecnológicas de Educação a Distância. Envolve, sempre que 

possível, temas da área técnica em questão e objetiva desenvolver nos estudantes a capacidade 

leitora e as habilidades básicas necessárias para utilização da metodologia de Educação a 

Distância.  

Os Estudos Individuais destinam-se ao cumprimento das tarefas de leitura e 

realização das atividades propostas nos cadernos de estudo e atividades. As atividades 

possibilitam ao aluno desenvolver habilidades para gestão e organização do tempo de estudo e 

a autonomia no estudo. As atividades constam dos cadernos de estudo e atividades para cada 

módulo, sob a forma de textos, exercícios individuais para desenvolvimento, aplicação e 

problematização das questões conceituais e da prática do serviço. Estas atividades são 

enviadas periodicamente aos professores formadores, sob a supervisão dos tutores presenciais 

e a distância. 

Os Grupos de Trabalho constituem-se em grupos de alunos que se reúnem 

periodicamente para realização das atividades coletivas autoinstrucionais previstas no 

Caderno de Estudos e/ou sugeridas pelo professor no decorrer do curso, com a orientação do 

tutor presencial. Têm como principal objetivo o desenvolvimento de competências 



40 

 

profissionais, vinculadas à capacidade de construir relações e compartilhar as práticas de 

estudos e trabalho, favorecendo a problematização, a troca de ideias e a construção da prática 

coletiva.  

Os Encontros Presenciais são realizados em quatro etapas para estudos e duas para 

avaliação, e constituem um momento importante para socialização das atividades. Sua 

finalidade é propiciar a troca de experiências entre os alunos, apresentar a disciplina, 

introduzir novas atividades e dar as orientações gerais, avaliar resultados, sanar as dúvidas e 

dificuldades. Há, também, encontros presenciais para realização das provas referentes aos 

conteúdos trabalhados na disciplina. Esses encontros são coordenados pelos coordenadores de 

curso e de polo.  

A sociedade informacional, equipada dos mais variados e avançados recursos 

audiovisuais e online não deixou de destacar que os melhores cursos a distância dão ênfase 

especial ao trabalho do Sistema Tutorial, encarado como um expediente teórico pedagógico e 

que representa um dos pilares da Educação a distância. Este Sistema Tutorial prevê o apoio 

pedagógico consistente e contínuo que garante a operacionalização do curso, de forma a 

atender os alunos, nas modalidades, individual e coletiva, incluindo os momentos presenciais 

e a distância, cuja metodologia de trabalho oportuniza a constituição de redes de educadores, 

conectando Professor Formador/Tutores, Tutores/Alunos, Alunos/Professor Formador.  

O trabalho do Tutor determina o diálogo permanente e fundamental entre o curso 

e seus alunos, desfazendo uma ideia cultural da impessoalidade da modalidade a distância. 

Por sua característica de ligação constante com os alunos, o Tutor é quem responde com 

exatidão sobre o desempenho, as características, as dificuldades, desafios e progressos de cada 

um deles. Este processo estimula o intercâmbio de experiências, construções coletivas e 

individuais de conhecimentos, permitindo o confronto de ideias nas mais variadas atividades 

desenvolvidas ao longo do curso. 

A Tutoria responde pelo apoio pedagógico ao estudante nos momentos de 

dúvidas, constituindo-se em um trabalho que apresenta os serviços de maneira contínua, 

sempre à disposição dos participantes. No Sistema de Tutoria é que a rede entre Professor 

Formador/Tutor/Aluno se configura, estabelecendo assim um trabalho efetivo da EaD. 

O Tutor tem a função de acompanhar através dos instrumentos virtuais todo o 

rendimento do aluno e traçar através de planilhas de relatórios online a vida acadêmica desses. 

É responsável pelo estímulo à interatividade, pela dinamização dos grupos virtuais de 

colaboração, pelo atendimento às dúvidas dos alunos, pela dinamização de momentos 



41 

 

presenciais e de aplicação e correção dos instrumentos de avaliação, presenciais e a distância, 

ficando responsável ainda pelo acompanhamento de aproximadamente 50 participantes. 

O tempo dedicado à tutoria é distribuído entre as ações de estímulo ao acesso dos 

alunos ao AVA e utilização de ferramentas de comunicação e de interatividade. 

A comunicação entre alunos e tutores ao longo do curso é feita via Internet (e-

mails, fóruns, listas de discussão, chats), telefone e fax e pelo contato direto, nos momentos 

presenciais. 

Os tutores acompanham os alunos na formação de grupos de estudo a fim de 

facilitar a leitura, a compreensão e a elaboração de novos textos de maneira virtual na 

comunidade de trabalho e aprendizagem em rede, buscando concretizar uma proposta de 

educação apoiada na Pedagogia da Autonomia, como defende o educador Paulo Freire. 

O tutor presencial é o profissional responsável pela interface direta da relação 

estabelecida entre estudantes e a instituição pelo fato de prestar atendimento síncrono e 

presencial nos polos. Por isso é necessário que o tutor presencial tenha habilidades de 

comunicação interpessoal, conhecimento e técnicas para a oferta de feedback e conhecimento 

das tecnologias de ensino.  
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3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

3.1 Educação profissional e tecnológica 

 

O Cenário político, econômico e social da educação profissional no Brasil (1500-

1889) indica total descuido em relação ao papel da Educação Profissional, uma vez que sua 

oferta era desnecessária, tendo em vista que inicialmente o trabalho era exercido por índios e 

escravos que não careciam de escola para ensinar seu ofício às gerações futuras. Aprendia-se a 

trabalhar no próprio trabalho. A elite da época nutria verdadeiro desprezo pelo trabalho, 

sobretudo pelo trabalho manual, o que explica seu desinteresse pela oferta de Educação 

Profissional.  

 

“No período de 1890-1955, associou-se a Educação Profissional aos pobres, cegos, 
aleijados, ex-escravos, entre outros “desvalidos”, apresentando-se de forma explícita 
na concepção que se tinha sobre este ramo da educação por ocasião do seu 
surgimento”. (FONSECA, 1961 apud TAVARES, Moacir G., 2012). 

 

Dentro desta perspectiva, a Educação Profissional no Brasil foi criada para 

atender crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade. Assim era vista como 

alternativa ao problema da ociosidade dos menos favorecidos que geravam altos índices de 

criminalidade e impediam o progresso do país. As primeiras escolas de Educação Profissional 

tinham a função de instruir tais indivíduos através do ensino de um ofício ou profissão.  

 

“Na Segunda República (1956-1984) a indústria nacional já se encontrava 
consolidada e demandando trabalhadores dotados de maior qualificação. Em 1964, 
tem início a Ditadura Militar, mantendo-se a articulação entre os interesses do 
capital internacional e da elite política nacional. A elevação da escolaridade dos 
trabalhadores passa a ser determinante para o desenvolvimento industrial do país”. 
(FONSECA, 1961 apud TAVARES, Moacir G., 2012). 

 

No Brasil, desde os anos de 1960, a concepção de educação voltada para a 

formação do trabalhador, em geral, e de educação tecnológica, em particular, reunia um 

conjunto de ações em torno da política educacional, atrelando, cada vez mais, não apenas a 

educação ao desenvolvimento econômico como também, voltando a escola do trabalho para 

as necessidades estritas do mercado. Neste cenário, o trabalhador era visto tão somente como 

fator da produção. O Estado em busca da modernização, mediado pelo MEC, enfatizou a 

política de formação e valorização do trabalhador como estratégia de competitividade, 

qualidade e produtividade para os três setores da economia. 
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Na década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso realizou mudanças 

profundas na legislação educacional que regulamentava o Ensino Profissionalizante, com 

objetivos claros de reduzir os gastos públicos e favorecer o empresariamento deste ramo de 

ensino pela rede privada. Dessa forma o papel da Educação Profissional era formar o 

trabalhador de novo tipo, em sintonia com as novas formas de organização e gestão do 

trabalho e com os interesses do mercado. Contudo, transferia-se para o próprio trabalhador a 

responsabilidade pelo domínio das competências profissionais exigidas pelo mercado e, 

portanto, pela sua empregabilidade. (TAVARES,2012) 

A partir da sanção da LDB - Lei 9.394, em 20 de novembro de 1996, foram 

caracterizados com suficiente clareza os elos de relação entre a Educação Básica e a Educação 

Profissional. A Educação Profissional foi disposta num capítulo separado da Educação Básica, 

superando enfoques de assistencialismo e de preconceito social das primeiras legislações de 

educação profissional do país, fazendo assim, uma intervenção social crítica e qualificada 

para tornar-se um mecanismo de favorecimento da inclusão social e democratização dos bens 

sociais de uma sociedade.  

Pela LDB, art. 39, foram definidos os dois níveis da educação escolar – o básico e 

o superior – e fixada a educação profissional como modalidade, que, “integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Uma das articulações com a educação 

básica, já tradicional no país, mereceu o texto do § 2º do art. 36: “o ensino médio, atendida à 

formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”.  

O Decreto nº 2.208/1997 separou os cursos profissionais do curso comum de 

ensino médio, exigindo do estudante duas matrículas, sendo a profissional concomitante ou 

subsequente a do ensino médio.  

Entretanto, o próprio Caderno de Orientações Gerais do Curso Técnico de 

Formação para os Funcionários da Educação (Profuncionário), publicado pelo 

MEC/SETEC/UFMT em 2012 apresentava crítica à forma de abordagem do ensino técnico, 

alegando que quem concluía o ensino médio estaria mais disposto a ingressar no ensino 

superior do que voltar a buscar um diploma no nível já atingido, ainda que profissional. 

Decorreria daí a desvalorização dos cursos técnicos, tanto na rede federal como nas redes 

estaduais. 

Com essa crítica, observou-se a necessidade de revisão da formatação do curso 

técnico profissionalizante. 
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“Daí a revisão da concepção pelo Decreto nº 5.154/2004. Por ele, volta-se a admitir 
(como sempre aconteceu no caso do curso normal de nível médio, para formação de 
professores) a oferta de cursos profissionais “integrados”, ou seja, com dupla 
composição e terminalidade, mas com currículo unificado. Não se nega a 
possibilidade de cursos profissionais concomitantes ou subsequentes ao ensino 
médio, mas recomenda-se a oferta de cursos integrados, com o cuidado de não 
aligeirar como aconteceu de 1971 a 1996, a formação geral. Assim, volta-se a 
encarecer o currículo de jornada integral ou de quatro anos.”. (MEC, 2012a). 

 

Assim posto, os concluintes passaram a fazer jus à obtenção de correspondentes 

Certificados de Qualificação Profissional para fins de exercício profissional e de continuidade 

de estudos até a obtenção do respectivo Diploma de Técnico.  

Os alunos que não tivessem concluído ou, por qualquer motivo, não estivessem 

cursando o ensino médio, deveriam ser orientados a cursá-lo e alertados no sentido de que, na 

continuidade de estudos, não poderiam receber o competente Diploma de Técnico de Nível 

Médio enquanto não comprovassem a conclusão do ensino médio. 

Em meio a essas complexas e polêmicas transformações da educação profissional 

no país, este período também foi marcado pela profunda reformulação e expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica brasileira e a retomada em 1999 do processo 

de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, iniciado em 1978. 

Para o MEC, a educação profissional e tecnológica assumiria assim valor 

estratégico para o desenvolvimento nacional. Dessa forma pôde-se perceber ao longo das 

últimas décadas que a Rede Federal começou a ter visibilidade social e começou a tomar 

forma com a criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com os esforços para a 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e com a intensificação e 

diversificação das atividades de ensino visando a atender os mais diferenciados públicos nas 

modalidades: presencial, semi-presencial e a distância. 

Além da implantação de novas unidades de ensino, a Lei 11.892/2008 instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ao mesmo tempo em que 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFES). Apesar de manterem, 

por força desta Lei, a oferta de Ensino Técnico-Profissionalizante, estas novas instituições 

passaram a concorrer com as universidades federais na oferta de Ensino Superior público e 

gratuito. 

Dessa forma, a Educação Profissional e Tecnológica está fundamentada numa 

história de construção, cujas atividades iniciais eram instrumento de uma política voltada para 

as classes desfavorecidas e hoje se configura como uma importante estrutura para que todas as 
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pessoas tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. Além das redes 

federais e estaduais de escolas técnicas, existem os programas do Ministério do Trabalho, das 

secretarias estaduais e municipais do trabalho e dos sistemas nacionais de aprendizagem, 

assim como um número, que se imagina muito grande, de cursos particulares de curta 

duração, inclusive de educação a distância, além de treinamento em serviço por meio de 

cursos técnicos oferecidos pelas empresas para seus funcionários. 

A Educação Profissional e Tecnológica é convocada não só para atender às novas 

configurações do mundo do trabalho, mas, igualmente, a contribuir para a elevação da 

escolaridade dos trabalhadores. Esse é o elemento diferencial que está na gênese da 

constituição de uma identidade social particular para os agentes e instituições envolvidos 

neste contexto, cujo fenômeno é decorrente da história, do papel e das relações que a 

Educação Profissional e Tecnológica estabelece com a ciência e a tecnologia, o 

desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos desejos de transformação 

dos atores nela envolvidos.  

Em documento intitulado “O plano de desenvolvimento da educação: razão, 

princípios e programas – PDE”, o MEC destaca a importância da Rede Federal para a 

expansão da oferta e melhoria da qualidade da educação brasileira: 

 

“Talvez seja na educação profissional e tecnológica que os vínculos entre a 
educação, território e desenvolvimento se tornem mais evidentes e os efeitos de sua 
articulação, mais notáveis”. [...] 
“Diante dessa expansão sem precedentes, a proposição dos institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia, como modelos de reorganização das instituições 
federais de educação profissional e tecnológica para uma atuação integrada e 
referenciada regionalmente, evidencia com grande nitidez os desejáveis enlaces 
entre educação sistêmica, desenvolvimento e territorialidade”. (MEC-PDE, 2007). 

 

O documento do MEC evidencia ainda os objetivos que norteiam a condução das 

ações dos Institutos Federais: 

 

“A missão institucional dos Institutos Federais deve no que respeita à relação entre 
educação profissional e trabalho, orientar-se pelos seguintes objetivos: ofertar 
educação profissional e tecnológica, como processo educativo e investigativo, em 
todos os seus níveis e modalidades, sobretudo de nível médio; orientar a oferta de 
cursos em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos 
locais; estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o 
cooperativismo, apoiando processos educativos que levem à geração de trabalho e 
renda, especialmente a partir de processos de autogestão”. (MEC-PDE, 2007). 

 

Por fim, o documento do MEC chama a atenção para o que se pode definir como 

visão de futuro dos Institutos Federais: 
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“Quanto à relação entre educação e ciência, o Instituto Federal deve constituir-se em 
centro de excelência na oferta do ensino de ciências, voltado à investigação 
empírica; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino do 
ensino de ciências nas escolas públicas; oferecer programas especiais de formação 
pedagógica inicial e continuada, com vistas à formação de professores para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de física, química, biologia e matemática, de 
acordo com as demandas de âmbito local e regional, e oferecer programas de 
extensão, dando prioridade à divulgação científica”. (MEC-PDE, 2007). 

 

3.2 Trabalho como princípio educativo da profissionalização 

 

Conforme exposto pelo MEC (2007) no documento base referente à Educação 

profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, para conhecer a amplitude da 

proposta é necessário compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura. É preciso ainda entender o trabalho como princípio educativo, o que não significa 

aprender fazendo, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho.  

De outro modo, considerar o trabalho princípio educativo, equivale a dizer que o 

ser humano é produtor de sua realidade e, por isso, apropria-se dela e pode transformá-la. 

Equivale a dizer, ainda, que somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade. Em síntese, 

o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. (MEC, 2007) 

O trabalho também se constitui como prática econômica, obviamente porque 

garantimos nossa existência, produzindo riquezas e satisfazendo necessidades. Na sociedade 

moderna, a relação econômica vai se tornando fundamento da profissionalização. Mas sob a 

perspectiva da integração entre trabalho, ciência e cultura, a profissionalização se opõe à 

redução da formação para o mercado de trabalho. Antes, ela incorpora valores ético-políticos 

e conteúdos históricos e científicos que caracterizam a práxis humana. Portanto, a educação 

profissional não é meramente ensinar a fazer e preparar para o mercado de trabalho, mas é 

proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio produtivas das sociedades modernas, com as 

suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e 

crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas. (MEC, 2007). 

Se pela formação geral as pessoas adquirem conhecimentos que permitem 

compreender a realidade, na formação profissional o conhecimento científico adquire, para o 

trabalhador, o sentido de força produtiva, traduzindo-se em técnicas e procedimentos, a partir 

da compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos básicos que o possibilitarão atuar de 

maneira autônoma e consciente na dinâmica econômica da sociedade.  

Assim, a educação profissional deve ter o trabalho como o primeiro fundamento 

da educação como prática social. Além do sentido ontológico do trabalho, a partir das 
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finalidades atribuídas pela LDB ao ensino médio, em particular na sua forma de oferta com a 

educação profissional, nessa etapa da educação básica toma especial importância seu sentido 

histórico. É nele que se explicita mais claramente o modo como o saber se relaciona com o 

processo de trabalho, convertendo-se em força produtiva. Ressalta-se, nesse caso, o trabalho 

também como categoria econômica, a partir do qual se justificam projetos que incorporam a 

formação específica para o trabalho. 

A formação profissional no Brasil se insere em um contexto de discussões onde há 

igualdade de opiniões acerca da importância da educação, em seus múltiplos enfoques e/ou 

dimensões, como componente do desenvolvimento socioeconômico dos países. A educação é 

apontada como variável fundamental para dar conta das mudanças registradas em relação ao 

avanço e efetivação das modernas tecnologias, e também como mecanismo fundamental para 

fazer frente às mudanças desencadeadas pela ampliação do setor de serviços. (MEC, 2007) 

Em todos os domínios da atividade humana sempre haverá necessidade de 

trabalhadores qualificados e atualizados para a produção de bens e de serviços. A questão, 

entretanto, não se resolve com uma qualificação única e definitiva para cada cidadão 

trabalhador. Cada vez mais se exige a permanente atualização tecnológica e a requalificação 

profissional, na perspectiva da educação continuada e da aprendizagem permanente. Essa 

qualificação profissional pode se dar igualmente nos níveis técnico e tecnológico. Ela está 

intimamente associada aos itinerários de profissionalização dos trabalhadores em todos os 

níveis de escolaridade. (MEC, 2007) 

Há entre os diferentes segmentos da sociedade quase um consenso sobre a íntima 

relação que se estabelece entre o aumento do nível educacional da população com maior 

produtividade e, também, com maior capacidade para o enfrentamento dos problemas 

advindos do desemprego. É preciso investir em uma força de trabalho que seja flexível para 

adquirir "novas" qualificações para "novos" trabalhos dentro de uma estrutura econômica 

marcada por características diferentes e voltada às mudanças ocupacionais. Uma das respostas 

a esse contexto em mudança refere-se à elevação do nível educacional e aos investimentos na 

qualificação e aumento da competência dos trabalhadores. Integra este cenário o aumento da 

demanda de formação profissional como decorrência do aumento da competitividade em 

escala mundial e do desenvolvimento tecnológico das últimas décadas. (BARONE, 1998). 
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A qualificação profissional que compõe o itinerário de profissionalização do 

técnico de nível médio refere-se à preparação para o trabalho em ocupações claramente 

identificadas no mercado de trabalho. Essa oportunidade de qualificação para o trabalho pode 

ser oferecida como módulo ou etapa com terminalidade, de um curso técnico de nível médio, 

ou de forma independente, como curso de qualificação profissional, integrante de um 

itinerário formativo do técnico de nível médio. Neste caso, tais cursos somente podem ser 

oferecidos por instituição de ensino que tenha autorizada, também, a respectiva Habilitação 

Profissional Técnica.  

 

3.3 A valorização dos funcionários da educação 

 

A concepção do trabalho como princípio educativo é a base para a organização e 

desenvolvimento curricular da educação profissional em seus objetivos, conteúdos e métodos. 

Nessa perspectiva, em 2004, a decisão de transformar a educação em elemento-chave, fator 

estratégico de desenvolvimento nacional com inclusão social, incluiu os funcionários de 

escola nos programas de Valorização dos Trabalhadores em Educação, com verbas 

específicas.  

Em seguida, em 2005, o MEC propôs ao Conselho Nacional de Educação (CNE) 

a inclusão de uma área específica de educação nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, visando não só a aquisição das 

competências necessárias para o bom desenvolvimento das atividades educacionais, mas 

também como instrumento importante para a construção da identidade dos funcionários da 

educação e sua valorização. Em atenção à solicitação do MEC, o Conselho Nacional de 

Educação, por meio de sua Câmara de Educação Básica, optou por incorporar às Diretrizes 

Curriculares Nacionais uma 21ª Área Profissional: a de Serviços de Apoio Escolar, com 

sugestão de habilitações em Secretariado Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos 

e Infraestrutura Escolar e Ambiental. 

Foram fixados os pilares para as discussões sobre a necessidade de investimento, 

valorização e qualificação profissional dos educadores não docentes, detentores de um perfil 

profissional carregado de experiências cotidianas ricas de práticas profissionais, que se 

associadas às técnicas vigentes, poderiam trazer excelentes resultados as práticas pedagógicas. 
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Na base da construção de um projeto de formação de funcionários da educação – 

que enquanto reconhece e valoriza o diverso, supera a dualidade histórica entre formação 

básica e formação profissional – está a compreensão do trabalho no seu duplo sentido: 

 

a) ontológico, como práxis humana e, então, como a forma pela qual o 
homem produz sua própria existência na relação com a natureza e com os 
outros homens e, assim, produz conhecimentos; 
b) histórico, que no sistema capitalista se transforma em trabalho assalariado 
ou fator econômico, forma específica da produção da existência humana sob 
o capitalismo; portanto, como categoria econômica e práxis produtiva que, 
baseadas em conhecimentos existentes, produzem novos conhecimentos. 
(LUKACS, apud MEC - PACHECO, 2012d). 

 

A aprendizagem é a principal função social da escola e é evidente que, de forma 

complementar à importante atuação do professor em sala de aula, ocorrem significativos 

processos educativos nos demais ambientes da escola. Esses processos de comunicação 

interativa e de vivência coletiva colocam em cena os trabalhadores em educação não-docentes 

que estão atuando nas unidades de ensino em todo país, aqui denominados funcionários de 

escola. Um gesto de reconhecimento da sua identidade social é o início institucional da sua 

valorização profissional. 

Um aspecto interessante é que o atendimento às demandas oriundas do aumento 

da escolarização provocou a reestruturação da rede física nos sistemas de ensino, ocasionando 

a construção de mais e maiores prédios escolares, a contratação de mais trabalhadores, em 

face do aumento das funções pedagógicas, administrativas e das denominadas “de apoio”.  

Segundo João Monlevade (2003) apud MEC-SEB (2004), “o maior tamanho e a 

maior complexidade das escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio resultaram, 

nos últimos anos, em um crescimento exponencial da presença, além dos professores, de 

diversos trabalhadores e trabalhadoras nas mais variadas funções fora da docência”. Milhares 

de funcionários se distribuem em funções denominadas de apoio ao projeto pedagógico e ao 

processo de ensino-aprendizagem. Esses funcionários, outrora identificados por 

nomenclaturas diversas, tais como serviçais, servidores, auxiliares e, principalmente, por 

exercerem o papel de meros cumpridores de tarefas, são chamados agora para uma nova 

missão, em face das profundas e radicais transformações por que passam a sociedade e a 

escola. (MEC-SEB, 2004) 

Segundo o MEC no documento “Por uma política de valorização dos 

trabalhadores em educação: em cena, os funcionários de escola”, publicado em 2004, pela 

Secretaria de Educação Básica: 
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“Num país como o Brasil, onde os direitos que fazem referência à igualdade, como 
educação, saúde, moradia, alimentação e trabalho, não lograram ser garantidos no 
cotidiano da vida e das relações sociais, soa-nos estranho delegar a “auxiliares de 
serviços gerais” funções eminentemente educativas, ou a intervenção nos processos 
pedagógicos e decisórios da escola, ou mesmo as competências para dirigi-la.  
As gerações que frequentaram as carteiras escolares até agora se acostumaram a ver 
esses auxiliares apenas varrendo, lavando, cozinhando, vigiando, anotando, sem 
maiores participações no processo educativo. 
Resquícios de uma lógica colonialista, suas funções estavam sempre relegadas ao 
plano da mão-de-obra barata e desqualificada”. (MEC-SEB, 2004). 

 

Nesse mesmo documento pode ser lida uma declaração de Maristela Melo Neves, 

então Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal: “[...] na questão da formação do 

ser humano, todos nós, professores e funcionários, colaboramos para o processo ensino e 

aprendizagem... nós educamos para o trabalho e para a vida [...]”. 

Hoje, com a progressiva expansão da escolarização, percebe-se que, mais do que 

ser instruída por professores, a população precisa ser educada por educadores, 

compreendendo-se que todos os que têm presença permanente no ambiente escolar, em 

contato com os estudantes, são educadores, independentemente da função que exerçam. Nesse 

cenário, merendeiras precisam, também, cuidar da educação alimentar, bibliotecários, ajudar 

na construção do hábito da leitura e da educação literária, secretários devem colaborar com o 

processo avaliativo do ensino e da aprendizagem, configurando-se a instituição de novas 

identidades funcionais. 

O MEC afirma ser um momento de ressignificação do espaço escolar, para além 

das paredes da sala de aula e da transmissão de conteúdos, tornando a escola um lugar 

sintonizado com os direitos sociais, contextualizado ao meio e ao tempo presente, nos quais 

sujeitos constroem, com autonomia e em cooperação, seus conhecimentos e sua própria 

história. (MEC-SEB, 2004). 

Essa nova concepção de espaço escolar é ensejada pela LDB – Lei n. 9.394/96, 

que, em seu artigo 1°, propõe uma nova concepção de educação, que passa, doravante, a ser 

definida como processo abrangente, voltado à formação global do indivíduo, vinculada (o) ao 

mundo do trabalho e à prática social, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 

democrática. Consolida-se assim, gradualmente, uma concepção de educação cidadã, que se 

afasta de modelos pedagógicos padronizados e excludentes, em favor de um ambiente de 

aprendizagens colaborativas e interativas, que considerem todos os integrantes da escola 

protagonistas do processo educativo. (MEC-SEB, 2004). 

A compreensão desse conceito implica, entre outros aspectos, refletir sobre a nova 

função social da escola e, por consequência, sobre a nova função pedagógica de seus 



51 

 

profissionais. Nesse sentido, torna-se imprescindível a superação, nas instituições 

educacionais, da cultura imperativa e tradicionalista, historicamente agregada ao fazer 

educativo, avançando-se para uma prática de trabalho coletiva, comprometida com a 

qualidade da educação. Atribui-se, assim, à instituição educacional, a missão preliminar de 

exercício da ética, do respeito às diferenças, da pluralidade e da cidadania, por ser ela 

instrumento referencial inserido no seio da comunidade, multiplicadora privilegiada de 

comportamentos sociais, devendo, portanto, primar pelos princípios de justiça e solidariedade 

humana. Pode-se vislumbrar o traço pedagógico inerente às funções do trabalhador não-

docente, redimensionando sua importância e sua atuação educativa a patamares mais 

definidos, tanto em termos sociais quanto profissionais. 

 

3.4 A formação profissional do técnico em educação - o Profuncionário 

 

Fruto da coragem de desconstruir e reconstruir visões, permitindo tanto a 

conservação quanto a transformação do que existe, além de possibilitar a criação de algo 

novo, a profissionalização do Técnico em Educação tem uma história de amadurecimento que 

culminou no Profuncionário. 

 

“Âncora das novas identidades funcionais, o cunho pedagógico da formação poderá 
suscitar dúvidas e inquietações a respeito de seu campo de ação. Imperioso, então, 
desmistificar a questão: não se trata de um ensino técnico adaptado aos moldes do 
magistério e, tampouco, da insurgência de um novo profissional docente – menos 
preparado para a docência e mais para os aspectos que a circundam. Ao contrário, a 
identidade dos cursos está claramente definida pela contextualização dos 
conhecimentos estimuladores de uma atuação competente e autônoma em cada área 
de formação específica, mas que, ao mesmo tempo, contribui para a prática 
pedagógica no cotidiano escolar”. (MEC-SEB, 2004) 

 

Um dos pontos principais do plano de Desenvolvimento da Educação – PDE é a 

formação de professores e a valorização dos profissionais da educação. A questão é urgente, 

estratégica e reclama resposta nacional. Nesse sentido, o PDE promove o desdobramento de 

iniciativas fulcrais levadas a termo recentemente, quais sejam: a distinção dada aos 

profissionais da educação, única categoria profissional com piso salarial nacional 

constitucionalmente assegurado, e o comprometimento definitivo e determinante da União 

com a formação de professores para os sistemas públicos de educação básica. (MEC-PDE, 

2007) 

Surgem as bases para a institucionalização da formação em serviço dos 

funcionários da educação pública através do Programa Nacional de Valorização dos 



52 

 

Trabalhadores em Educação (Profuncionário) com vistas à formação dos funcionários de 

escola, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividade que exerce na escola.  

A formação em nível técnico de todos os funcionários é uma condição importante para o 

desenvolvimento profissional e aprimoramento no campo do trabalho e, portanto, para a 

carreira. 

Os princípios gerais da política de formação profissional do Técnico em Educação 

estão contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei nº 9.394/96) e no Plano Nacional da Educação – PNE (Lei n° 13.005/2014). 

A Constituição Federal em seu art. 206 define que o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

 

I – [...] 
V – valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 
único para todas as instituições mantidas pela União; 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade. 

 

O referencial maior do Profuncionário se encontra no art. 61 da LDB, nos termos 

da Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009, que consagrou os funcionários de escolas, 

devidamente habilitados e efetivados, como profissionais da educação: 

 

“Art. 61 Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 
infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 
em área pedagógica ou afim”. (BRASIL, 1996). 

 

Esse artigo evidencia em seu parágrafo único a formação de profissionais da 

educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como 

aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, tendo então como 

fundamentos: 

 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; 
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III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e em outras atividades. (BRASIL, 1996). 

 

Já o Plano Nacional de Educação, na sua edição 2001-2010 dispõe que um dos 

seus objetivos centrais é a melhoria da qualidade do ensino, que somente poderá ser alcançada 

se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização do magistério, e esta só poderá ser obtida 

por meio de uma política global de magistério, a qual implica, simultaneamente a formação 

profissional inicial, as condições de trabalho, salário e carreira e a formação continuada. Sem 

esta, quaisquer esforços para alcançar as metas estabelecidas em cada um dos níveis e 

modalidades do ensino não surtirão efeitos. (BRASIL, 2005). 

No Plano Nacional de Educação - PNE, fixado pela Lei nº 10.172/2001, que 

norteou as políticas educacionais entre 2001 e 2010, podemos destacar as seguintes metas e 

objetivos: 

 

10.3.25 Identificar e mapear, nos sistemas de ensino, as necessidades deformação 
inicial e continuada do pessoal técnico-administrativo, elaborando e dando início à 
implementação, no prazo de três anos a partir da vigência deste Plano, de programas 
de formação. 
10.3.26 Criar, no prazo de dois anos, cursos profissionalizantes de nível médio 
destinados à formação de pessoal de apoio para as áreas de administração, 
multimeios e manutenção de infraestruturas escolares, inclusive para alimentação 
escolar e a médio prazo para outras áreas que a realidade demonstrar ser necessário. 
(BRASIL, 2005). 

 

As bases legais do Profuncionário derivam dos preceitos constitucionais (art. 205 

a 214), dos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996, do 

Decreto nº 5.154/2004, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas da Câmara 

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.  

No Caderno de Orientações Gerais do Profuncionário publicado pelo 

MEC/SETEC/UFMT em 2012, fica claro que é à luz da evolução destes dispositivos legais 

que temos de entender o Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação nº 16/1999 e a Resolução nº 4/1999, que o acompanha. No Parecer, três passagens 

resumem o pensamento sobre o currículo da educação profissional, aplicável inicialmente a 

vinte áreas de trabalho, às quais se somou a 21ª Área, a dos Técnicos em Educação, criada 

pela Resolução nº 5/2005.  

 

As presentes diretrizes são o conjunto articulado de princípios, critérios, definição 
de competências profissionais gerais de técnico por área profissional e 
procedimentos a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas na 
organização e no planejamento da educação profissional de nível técnico. 
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As Diretrizes devem possibilitar a definição de metodologias de elaboração de 
currículos a partir de competências profissionais gerais do técnico por área; a 
instituição deve poder construir seu currículo pleno de modo a considerar as 
peculiaridades do desenvolvimento tecnológico, com flexibilidade, e atender às 
demandas do cidadão, do mercado de trabalho e da sociedade. 
Para efeito desse Parecer, competência profissional é a capacidade de articular, 
mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 
desempenho eficiente e eficaz de atividades. (MEC, 2012a). 

 

O Parecer CNE/CEB nº 16/2005, aprovado em 03/08/2005 e homologado pelo 

Ministro da Educação em 26/10/2005, contribuiu efetivamente para a realização do 

Profuncionário – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação, buscando 

unir as dimensões técnicas e pedagógicas, imprescindíveis para a formação humana, ética e 

profissionalmente, comprometida com a construção de uma educação de qualidade para todos. 

O Profuncionário não é a primeira iniciativa na formação profissional dos 

funcionários da educação, porém é pioneira como política do governo federal, com 

abrangência nacional. Esse programa tem como objetivo a valorização do trabalho dos 

profissionais da educação, através da oferta de cursos de formação inicial em nível técnico, 

como forma de contribuir para reverter a dívida histórica do Estado brasileiro para com o 

segmento de funcionários da educação básica pública. É uma conquista, pois pela primeira 

vez na história da educação do Brasil o Ministério destina recursos para a formação desse 

profissional, indispensável para o desenvolvimento profissional e aprimoramento no campo 

do trabalho e, portanto, para a carreira. 

O Profuncionário – Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais 

da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público, dentro da modalidade a distância, em 

seu projeto piloto, contemplou inicialmente os estados de Pernambuco, Piauí, Tocantins, 

Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Hoje, essa oferta já se estende para mais de doze 

estados, atingindo mais de 25 mil funcionários habilitados.  (UNIREDE – ESUD, 2013). 

A partir de 2008, o Profuncionário passou a contar com a participação dos 

Institutos Federais, que são responsáveis pelas seguintes ações: 

a) Formar tutores e professores orientadores que atuarão na formação técnica, em 

nível médio, dos funcionários da educação pública. A capacitação dos tutores e professores 

orientadores justifica-se pelo fato de que eles desempenham um papel central no 

Profuncionário. Realizam, além da formação, o acompanhamento, a orientação da prática 

profissional supervisionada, bem como o apoio aos alunos em suas práticas coletivas e 

individuais ao longo do curso. Para tanto, os tutores e professores orientadores receberão 

auxílio dos professores formadores de tutores (PFT) que serão designados pelo IFES. Esse 
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apoio deverá ser realizado por meio de encontros presenciais (seminários) e a distância, via 

correio eletrônico, telefone ou plataforma virtual de ensino, quando houver; 

b) Assessorar os sistemas de ensino nas atividades de divulgação e implantação do 

Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Profuncionário). 

O Decreto  7.415 de 30 de dezembro de 2010 instituiu a política  nacional de 

formação dos profissionais da educação básica  e dispôs sobre a formação inicial em  serviço 

dos funcionários da escola. Entre seus objetivos fundamentais, está a valorização do trabalho 

desses profissionais da educação, através do oferecimento dos cursos de formação inicial em 

nível técnico proporcionados pelo Profuncionário. (BRASIL, 2010) 

 

3.5 A proposta pedagógica do Profuncionário 

 

O Profuncionário, baseado nos princípios filosóficos e políticos que regem a 

educação nacional preocupa-se com a formação profissional, humana e cidadã cujo objetivo é 

o desenvolvimento da autonomia, independência, através de uma proposta pedagógica que 

prioriza a relação teórico-prática baseada em competências. 

Tem como objetivo oferecer formação técnica profissional, em nível médio, por 

meio de cursos de educação a distância, aos funcionários que atuam nas instituições de ensino 

da educação básica pública, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividade 

que exerce na escola.  

Conforme descrito no Caderno de Orientações Gerais do Profuncionário: 

 

“A proposta aponta para a aquisição e construção crítica de conhecimentos, 
habilidades e valores que podem contribuir para que os funcionários da 
educação se tornem educadores competentes e se qualifiquem como pessoas, 
como cidadãos e como gestores de um determinado espaço escolar, definido 
em novos perfis profissionais”. (MEC, 2012a). 

 

O Profuncionário proporciona a formação técnica em quatro especialidades: 

Secretaria escolar, Multimeios Didáticos, Alimentação Escolar e Infraestrutura Escolar; sendo 

prioridade da proposta o desenvolvimento de habilidades inerentes à função, objetivando o 

aprimoramento da prática, o resgate da identidade profissional e a valorização da profissão. 

O currículo do curso leva em conta os fundamentos políticos, filosóficos e 

pedagógicos, pois considera os aspectos legais e outras experiências de formação profissional. 

Vale a pena ressaltar três aspectos da proposta do Profuncionário: a modalidade de oferta a 

distância, o currículo modular e não puramente disciplinar, e a sua estruturação em módulos 
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Fonte: Caderno de Orientações Gerais do MEC. Rede e-Tec Brasil, 2012. 

Cada uma das habilitações do Profuncionário é composta por 16 módulos, sendo 
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Núcleo de Prática Profissional Supervisionada - relaciona-se com os estudos
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Os módulos introdutórios possuem carga horária de 20 horas e os demais módulos 

equivalem a 60 horas. Assim, tem-se 420 horas no núcleo de Formação Pedagógica e 600 

horas no núcleo de Formação Técnica Geral e Específica, perfazendo um total de 1.020 horas. 

Essas 1.020 horas das disciplinas somam-se a 300 horas da Prática Profissional 

Supervisionada totalizando 1.320 horas de curso. 

O Quadro 04, em anexo, mostra o Diagrama da Estrutura Curricular do 

Profuncionário, onde será possível visualizar de forma geral os módulos. 

 

3.5.1 - Núcleo de Formação Pedagógica 

 

O núcleo de disciplinas da formação pedagógica, com uma carga horária de 420 

horas, traz a proposta de ampliar e movimentar a visão dos funcionários sobre a escola, para 

que possam repensar e reorientar suas práticas e suas relações com a própria escola, com os 

demais segmentos que compõem a comunidade escolar e, sobretudo, consigo mesmos, como 

pessoas e como educadores. 

A escola é significada e compreendida por múltiplas perspectivas, conforme o os 

olhares teóricos de cada disciplina: instituição educativa, espaço de trabalho, agência 

educativa, espaço de produção e reprodução cultural, espaço de interação e controle social, 

instituição social, aparelho de Estado ou espaço de resistência. 

Portanto, faz-se necessário conhecer como se configura dentro de seu próprio 

espaço e fora dele, suas formas de interações e atendimento, como é o contexto na qual está 

inserida e compreendê-la como instituição formadora de conhecimentos, ideias e de 

transformação social. 

Os temas são estudados à luz das ciências e da filosofia da educação, na 

perspectiva de contextualizá-los na escola e de contextualizar a escola em relação a eles. São 

os seguintes temas: identidade do técnico em educação; educação, como prática social; 

cidadania; trabalho, como elemento central na organização social e como prática cultural e 

valorização humana; gestão democrática, como cogestão, gestão coletiva e participativa, de 

uma participação qualificada e competente que se constrói com acesso à informação. 

Os temas são organizados transversalmente (atravessam-se e chocam-se, ligam-se) 

no estudo e na investigação das vivências e rotinas escolares, de modo que a compreensão 

(teórica) do seu sentido aconteça criticamente (na prática). 

O núcleo de formação pedagógica, assim, destina-se à apropriação e construção de 

conhecimentos científicos (ciências da educação) e filosóficos da educação, comum às quatro 
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habilitações, necessários à formação e transformação do estudante em educador, constituindo-

se de seis disciplinas equivalentes a 360 horas e mais três disciplinas introdutórias com 20 

horas cada. 

 

3.5.2 - Núcleo de Prática Profissional Supervisionada 

 

Todos os momentos relativos à prática educativa, desde o planejamento até a 

avaliação das atividades podem ser considerados prática e essa iniciada concomitantemente 

com os primeiros módulos e ser integrante da carga horária total de 1.320 horas de cada 

formação profissional do Profuncionário. A duração mínima da Prática Profissional 

Supervisionada – PPS é de 300 horas, de acordo ao que estabelece a LDB para as habilitações 

docentes (vide matriz curricular em anexo). 

As atividades da PPS serão integradas ao estudo das disciplinas que compõem o 

núcleo de Formação Pedagógica e do núcleo da Formação Técnica Geral e Específica, e 

planejadas conjuntamente pelo estudante e pelo tutor, sendo este o responsável pela 

supervisão e orientação dialógica do estudante. 

Dessa forma a prática educativa é construída a partir da vivência do estudante, 

redefinindo seu fazer profissional, transformando atividades rotineiras em práticas educativas 

intencionais, sempre em diálogo com o tutor e interação com outras experiências de outros 

estudantes, com e a partir de necessidades educativas vivenciadas nos módulos, de atividades 

de reflexão, investigação e práticas. 

Na verdade, são momentos de problematização da rotina e de criação de outras 

possibilidades práticas com base nos estudos dos módulos e das necessidades educativas da 

escola. 

A PPS pode ser realizada tanto na escola em que o estudante trabalha como em 

outras instituições e ambientes favoráveis ao enriquecimento das competências exigidas para 

os técnicos em educação, respeitadas as normas da escola certificadora. 

A supervisão pode ser realizada contando também com a colaboração das 

instituições alvo da PPS, porém a avaliação é de responsabilidade do tutor e dos estudantes. 

No caso de acontecer em outros ambientes que não a instituição em que o 

estagiário trabalha, as atividades podem ser programadas para serem realizadas em grupo e 

estabelecer convênios com as instituições receptoras. 

É importante ressaltar que todas as atividades planejadas devem estar em 

consonância com os princípios políticos, filosóficos e pedagógicos do Profuncionário, 
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respeitando as necessidades e a realidade da escola. Portanto, o planejamento da PPS deve 

também observar os projetos em andamento na escola, o Projeto Político Pedagógico e o 

Regimento Escolar. 

Ao tutor cabe ainda acompanhar a elaboração do Relatório Final de cada 

estudante, bem como atestar formulário de registro das 300 horas de atividades cumpridas. 

 

3.5.3 - Núcleo de Formação Técnica Geral e Específica 

 

O núcleo de formação técnica específica procura oferecer ao estudante 

conhecimentos técnicos e tecnológicos específicos de sua formação profissional, levando em 

conta os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos do Profuncionário (indissociabilidade 

entre teoria e prática, transversalidade temática, construção coletiva, construção de 

competências e conhecimentos pela problematização, investigação e reflexão sobre a 

realidade de trabalho). 

Porém esse núcleo tem como referência principal o contexto real da escola, do 

papel que ela representa no processo educativo e na prática social, de uma escola que educa, 

que forma pessoas para a vida e para uma sociedade tecnológica em constante movimento. 

Formar um profissional que domine as competências técnicas para uma nova escola; uma 

escola que é um espaço, antes, de mais nada, educativo e, por isso mesmo, precisa que o 

prédio, o ambiente, os equipamentos mecânicos e eletrônicos, os alimentos, entre outros, 

estejam coerentemente preparados para ela. 

O núcleo de formação técnica específica continua a problematizar a escola. 

Porém, são elaborados de modo a introduzir saberes de outras áreas, que não da pedagogia. 

Em perspectiva educativa intencional, as disciplinas não são simples manuais que orientam, 

passo a passo, como aplicar uma técnica ou como usar um equipamento, muito embora em 

alguns momentos o façam. São disciplinas que visam desenvolver competências e habilidades 

necessárias à profissão do técnico em educação. 

No núcleo de formação técnica geral e específica, portanto, a ênfase não é dada 

pelas ciências e filosofia da educação, mas por outros saberes que envolvem nutrição, 

biologia, química, comunicação, administração, ciências contábeis, arquitetura, engenharia, 

meio ambiente, informática, direito, entre outros. 

O núcleo da formação técnica geral e específica é composto por dez disciplinas, 

equivalentes a 600 horas, sendo que três delas, integrantes da formação técnica geral, são 

comuns às quatro formações propostas e somam 180 horas relativas a conteúdos de 
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Informática Básica, de Produção Textual na Educação Escolar e de Direito Administrativo e 

do Trabalho, agregando saberes importantes tanto para a atuação profissional como para os 

estudos no Profuncionário. Por isso podem ser estudadas concomitantemente às disciplinas do 

núcleo de formação pedagógica.  Já a formação técnica específica é constituída por sete 

disciplinas que equivalem a 420 horas. 

Nos quadros 05, 06, 07 e 08 disponibilizados nos anexos poderão ser visualizados 

os currículos para formação dos técnicos em Secretaria Escolar, Multimeios didáticos, 

Infraestrutura Escolar, e em Alimentação Escolar 

 

3.5.4 Dinâmica das aulas e metodologia do Profuncionário 

 

A proposta do Profuncionário é inovadora e desafiadora, pois utiliza uma 

modalidade de ensino-aprendizagem diferente da que normalmente estamos acostumados. 

Aprender a distância exige organização, motivação e reflexão, uma vez que a EaD nos faz 

repensar a tradição pedagógica em que prevalecia a sala de aula, como ambiente de 

aprendizagem e a figura presencial do aluno e do professor. (MEC, 2012a) 

A sala de aula na EaD se configura num ambiente de aprendizagem, sim, com a 

presença do aluno e do professor/tutor, porém através de um espaço virtual, onde a 

interatividade entre os sujeitos do processo deve também acontecer. 

No caso do Profuncionário, o estudante deste curso é um adulto que já tem 

experiência de vida e profissional, que tem uma função dentro da escola e na educação, mas 

que deseja ampliar seu conhecimento e ver garantida a sua oportunidade de acesso à 

profissionalização. Espera-se dele compromisso, independência e autonomia no 

desenvolvimento das atividades do curso. 

Os módulos acontecem através de encontros presenciais de 15 em 15 dias, aos 

sábados, realizados nos Polos Avançados – PA, e a distância, por meio do estudo em sala de 

aula virtual, no link: ava.ifnmg.edu.br. Os materiais didáticos dos módulos estão disponíveis 

tanto no Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA, quanto na forma impressa, que se 

constituem a base para o estudo individualizado. Os materiais disponibilizados via internet, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, possibilitam ao aluno acessar os conteúdos e as 

informações relativas aos módulos do curso e aproveitar o potencial pedagógico do 

computador, por meio da troca de mensagens, da oferta de materiais complementares de 

estudo, da participação em bate-papo e em fóruns de discussão, além da troca de 

questionamentos e orientações. Assim, o ambiente virtual constitui mais uma opção 
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pedagógica para o relacionamento do aluno com o seu tutor e com os outros atores envolvidos 

no curso. (MEC, 2012a). 

Conforme previsto no Caderno de Orientações Gerais do Profuncionário 

publicado pelo MEC/SETEC/UFMT em 2012: 

 

“Cada um dos módulos pedagógicos e das quarenta disciplinas técnicas foi 
elaborado por um professor ou professora, denominado professor formador, que 
reunia três qualidades: identidade com a concepção e objetivos do Profuncionário; 
domínio do conteúdo de sua área de conhecimento, pedagógico ou técnico; 
capacidade de executar a transposição didática do ensino presencial para a educação 
a distância. No fundo, esses elaboradores são os verdadeiros professores, com os 
quais os estudantes do Profuncionário se relacionam a cada disciplina, com a 
mediação dos tutores”. (MEC, 2012a). 

 

Os encontros presenciais são organizados pelo professor formador de cada 

módulo, e pelos tutores a distância. Os encontros presenciais ocorrem nos Polos Avançados – 

PA sob a coordenação e responsabilidade dos tutores presenciais. 

São utilizados: materiais impressos, vídeos, CD-ROM, o Ambiente Virtual de do 

Aluno, Cadernos de Estudos e Chats. 

Conforme disposto no Caderno de Orientações Gerais do Profuncionário (MEC, 

2012ª), o acompanhamento do estudante pelo tutor é feito tanto nos encontros presenciais, 

quanto a distância, por meio das tecnologias disponíveis: 

 

“[...] esses encontros presenciais, além de proporcionar ao tutor o conhecimento de 
seus “alunos”, são básicos para permitir o avanço no conhecimento pelo diálogo 
(reciprocidade de experiências) a que cientificamente se refere Paulo Freire e pela 
“enturmação”, que fortalece a cidadania educativa, possibilitando o exercício da 
gestão democrática na base do processo de ensino-aprendizagem”. (MEC, 2012a). 

 

A avaliação do Profuncionário é concebida como um ato de reflexão e de crítica, 

buscando proporcionar a possibilidade de indivíduos e grupos sociais se situarem nos 

processos em que se constituem como sujeitos históricos. O contexto da vida dos sujeitos 

envolvidos torna-se importante, pois deverá revelar suas relações sociais, experiências de vida 

individual e coletiva, interações e interpretações dos desafios colocados na interação dos 

sujeitos. A proposta de avaliação desafia os próprios avaliadores, pois se propõe a não julgar, 

mas orientar para a desconstrução e reconstrução de identidades pessoais e profissionais. 

Portanto, o processo de avaliação tem como instrumentos: 

 Em cada módulo: práticas de leitura, de experimentação, de investigação, de reflexão e de 

produção textual.  
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 No curso: memorial reflexivo da trajetória do aluno. 

 Na PPS: relatório final, descritivo e conclusivo, e registro das horas em formulário 

adequado.  

Nos estudos modulares recomenda-se atividades individuais e em grupo, cabendo 

variações e criatividade, dinâmicas diversificadas de leitura, experimentação, reflexão e 

produção escrita. As atividades são orientadas conforme o proposto nos cadernos impressos e 

a especificidade de cada conteúdo modular. As atividades teórico-práticas propostas são 

discutidas e compartilhadas por todos em conformidade ao conteúdo modular: professor 

formador, tutor a distância e tutor presencial. 

O memorial deve ser compreendido como um documento onde o aluno registra 

suas vivências e experiências, suas dúvidas, observações e experimentações realizadas e 

relacionadas com os saberes e problemas colocados nos módulos, mas é uma atividade 

vinculada à Prática Profissional Supervisionada (PPS). Portanto, a escrita e o registro do 

aluno sobre os estudos e as atividades práticas deve ser criativo, problematizador, reflexivo ao 

ponto de estar sempre aberto a mudanças, não concluído. Para isto, a participação dos tutores 

torna-se fundamental. 

O relatório final também é um instrumento formal de registro e avaliação da 

aprendizagem, pois trata-se de documento que descreve as atividades realizadas e os 

resultados alcançados na aquisição e construção de competências previstas. Ao lado do 

relatório final, deve ser preenchido o Formulário com registro do local, datas, carga horária, 

tipo de atividades teórico-práticas, e outros registros de modo a formalizar a participação dos 

alunos e tutores na PPS. 

Estes documentos são diferentes com objetivos diferentes. Enquanto o memorial 

documenta a trajetória do aluno a partir das suas reflexões, sendo portanto um texto que 

destina-se a ele mesmo, já que permite refletir a auto avaliação de todo o processo de 

aprendizagem teórica e da Prática Profissional Supervisionada, o relatório final procura 

descrever as atividades, avaliar as atividades da PPS em termos formais: o proposto e o 

realizado. O relatório final e o formulário são documentos/instrumentos que tratam da 

comprovação do cumprimento integral da carga horária da PPS, atestado com a assinatura dos 

responsáveis pela supervisão, neste caso os tutores ou outros profissionais envolvidos, em 

conformidade à legislação estadual. 

Finalmente, o registro de atividades no relatório final é processual e é feito desde 

o início do curso, etapa por etapa, a cada módulo vencido. Este relatório pode ser a base para 

a elaboração do memorial, no entanto, ele não deve ser copiado como memorial. No 
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memorial o aluno deverá realizar a auto avaliação e reflexão das atividades planejadas e 

realizadas, e assim sendo, ele não apenas descreve e relata, mas deixa marcada a sua 

impressão, o seu sentimento e a sua crença no processo. 

Assim sendo, a avaliação da aprendizagem dos estudantes tem por objetivo 

verificar o desenvolvimento, pelo aluno, das competências previstas em cada módulo e a 

capacidade de mobilizar conhecimentos e aplicá-los em situações-problemas. Será processual, 

diagnóstica, participativa/dialógica e emancipatória baseada em atividades individuais e 

coletivas propostas. 
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4 EVASÃO 

 

4.1 Concepções de evasão escolar 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, Evasão - do latim evasione - é um substantivo 

feminino que nomeia o ato de evadir-se, escapar de, fugir a, evitar, desviar, sumir, é a ação de 

abandono de alguma coisa, de afastar-se do ponto em que se encontra, de mudar a direção, de 

alterar o objetivo. No sentido figurado evasão é um subterfúgio, uma evasiva, um ardil, uma 

resposta vaga quando se procura sair de alguma dificuldade. 

Historicamente, as discussões sobre evasão escolar têm sido alvo de debates, 

pesquisas e proposições nos sistemas de ensino. É um tema complexo que não se restringe a 

uma única dimensão e não possui um único culpado, ocupando espaço de relevância no 

cenário das políticas públicas educacionais.   

É considerada um dos maiores problemas de qualquer nível de ensino presencial e 

o é, também, na educação a distância, tornando-se cada vez mais constante, e, às vezes, pouco 

discutida. Buscar alternativas para a compreensão e superação da evasão escolar requer 

apreensão desse fenômeno em seus múltiplos aspectos, envolvendo assim as dimensões 

histórica, cognitiva, social, afetiva e cultural. 

A evasão é definida por Favero (2006) como a desistência do curso, incluindo os 

que, após terem se matriculado, nunca se apresentaram ou se manifestaram de alguma forma 

para os colegas e mediadores do curso, em qualquer momento. A evasão está relacionada à 

desistência definitiva do estudante em qualquer etapa do curso e a mesma ocorre 

frequentemente em cursos a distância, conforme descrito em diferentes artigos. 

Segundo Rumble (2003), assim como a conclusão de um curso representa uma 

grande conquista para o acadêmico, o seu abandono é tido como um fracasso, e normalmente 

as taxas de conclusão são baixas, tendo em vista que muitos alunos não frequentam os cursos 

com a preocupação de não conseguir cumprir todos os requisitos ou “passar de ano”, o que 

acarreta ainda mais evasão.  

Conforme Morosini (2011), em uma análise da produção de conhecimentos nos 

periódicos Qualis entre 2000-2011 sobre a evasão na Educação Superior no Brasil: 

 

“A evasão escolar pode ser definida como um fenômeno educacional complexo, que 
ocorre em todos os tipos de instituição de ensino e afeta o sistema educacional como 
um todo. Entendida como a perda de alunos nos diversos níveis de ensino, a evasão 
gera consequências sociais, acadêmicas e econômicas, afetando o desenvolvimento 
humano de todas as nações. No Brasil, a maioria dos estudos ligados à evasão está 
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voltada para o ensino presencial, sendo ainda escassos os trabalhos realizados sobre 
a temática na educação a distância. No entanto, uma busca sistemática nos principais 
indexadores da produção acadêmica demonstra um crescimento na produção de 
investigações e artigos científicos relacionados à evasão na Educação Superior, 
sobretudo, na última década”. (MOROSINI, 2011). 

 

Caracterizada pela saída do estudante de um curso sem concluí-lo com sucesso, 

ou seja, a interrupção no ciclo de estudos, a evasão é um problema que vem preocupando as 

instituições de ensino em geral, sejam públicas ou privadas, pois a saída de alunos provoca 

graves consequências sociais, humanas, acadêmicas e econômicas, que vão desde a 

ociosidade de recursos pessoais, além de materiais da instituição de ensino até o fechamento 

de cursos com muitos alunos evadidos. 

 

“O abandono do aluno sem a finalização dos seus estudos representa uma perda 
social, de recursos e de tempo de todos os envolvidos no processo de ensino, pois 
perde o aluno, seus professores, a instituição de ensino, o sistema de educação e toda 
a sociedade, ou seja, o País. Essa perda coletiva ocorre na medida em que esses 
“evadidos” terão maiores dificuldades de atingir seus objetivos pessoais e, porque, 
no geral, existirá um número menor de pessoas com formação completa do que se 
poderia ter e mais dificuldade para que cumpram seu papel na sociedade com 
eficiência e competência”. (LOBO, 2012). 

 

Vargas (2007) apud Almeida (2007), destaca que cada autor propõe uma definição 

para o conceito de evasão cuja amplitude pode variar em razão dos critérios escolhidos para 

categorizar os processos de entrada e de saída dos alunos dos eventos instrucionais. A autora 

faz uma análise de algumas definições de evasão encontradas na literatura: 

 

Quadro 09 - Definição de Evasão e Amplitude do Conceito. 

Autor/Data Definição Amplitude do Conceito 

Utiyama e 
Borba 
(2003) 

Evasão é entendida como a saída 
definitiva do aluno de seu curso de 
origem, sem concluí-lo. 

Ampla. Não foi estabelecido nenhum 
critério de tempo no curso para a saída 
do aluno. 

Maia e 
Meireles 
(2005) 

Evasão consiste em alunos que não 
completam cursos ou programas de 
estudo, podendo ser considerada como 
evasão aqueles alunos que se 
matriculam e desistem antes mesmo de 
iniciar o curso. 

Especifica que mesmo os alunos que 
nunca começaram o curso devem ser 
considerados no cálculo das taxas de 
evasão. 

Abbad, 
Carvalho e 

Zerbini 
(2005) 

Evasão refere-se à desistência 
definitiva do aluno em qualquer etapa 
do curso. 

Não deixa claro se evasão se aplicaria 
apenas aos alunos que chegaram a 
iniciar o curso ou se abrangeria também 
aqueles que apenas se matricularam e 
nunca iniciaram o curso. 

Fonte: Vargas (2007) apud Almeida (2007). 
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Todos perdem com a evasão por isso, a perda de estudantes ao longo do processo 

formativo sempre foi motivo de severas críticas de estudiosos e de especialistas. Estudos 

revelam que são poucas as instituições que possuem um programa institucional regular de 

combate à evasão, com planejamento de ações, acompanhamento de resultados e coleta de 

experiências bem-sucedidas. 

Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

publicados pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica 2015 mostram que:  

 

[...] um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a 
escola antes de completar a última série. É o que indica o Relatório de 
Desenvolvimento 2012, divulgado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento). Com a taxa de 24,3%, o Brasil tem a terceira maior taxa de 
abandono escolar entre os 100 países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e 
Névis, no Caribe (26,5%). (UOL Educação, 2013). 

 

No referido Relatório de Desenvolvimento 2012, o organismo da ONU sugere que 

o país adote “políticas educacionais ambiciosas” para mudar essa situação, por causa do 

envelhecimento da população brasileira, que deve se intensificar nas próximas décadas e 

reduzir o percentual de trabalhadores ativos. 

 

4.2 Evasão na educação a distância 

 

Segundo Mugnol (2009), a EaD representa uma mudança na cultura dos 

professores e estudantes, que têm como parâmetro o modelo pedagógico presencial, 

caracterizado pela presença física de professores e estudantes num mesmo tempo e espaço. 

Por isso, há de se considerar as diferenças sociais e culturais dos estudantes, uma vez que o 

uso de meios de comunicação de massa atinge público de municípios e regiões diferentes 

dentro de um mesmo país. Isto provoca inquietude e certa insegurança tanto nos professores 

quanto nos alunos e, portanto, exige novos comportamentos de ensino e aprendizagem. Essas 

diferenças, por vezes, resultam em altas taxas de evasão nessa modalidade de educação.  

Dados provenientes de revisões de literatura sobre o fenômeno chamam a atenção 

para índices preocupantes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Educação Aberta e a 

Distância (AbraEAD), publicado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) 

em 2008, nos cursos corporativos brasileiros a taxa de evasão ultrapassa 30%. O percentual de 

instituições com uma evasão alta (superior a 30% dos alunos) é de 11% das que responderam 

à questão. Já 75% apontaram uma evasão igual ou inferior a 20%. Os maiores índices médios 
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de evasão no país estão no Norte (27,71%) e no Centro-Oeste (21,49%). Os menores, no 

Nordeste (12,60%) e no Sul (13,67%). 

Na Ásia, mais da metade dos alunos inscritos em programas de educação a 

distância não concluem seus estudos, enquanto na Europa os índices giram em torno de 50% 

(ABBAD et al., 2006). Segundo Sales (2009) os progressos tecnológicos cada vez mais 

disseminados pelo campo da EaD não foram capazes de evitar a ocorrência da evasão. 

Na pesquisa do Censo EAD.BR 2013, a evasão de estudantes foi apontada por 

15,4% de todas as instituições pesquisadas como o maior o obstáculo enfrentado na execução 

de cursos de EaD. O índice, no entanto, varia de acordo com o tipo de EaD praticado. 

Enquanto as instituições indicam que a evasão entre alunos que cursam apenas disciplinas a 

distância é a menor verificada (10,49%), entre os alunos de cursos regulamentados totalmente 

a distância há uma evasão indicada pelas instituições como a mais alta – 19,06% em média. 

(ABED. Censo EAD.BR 2013). 

O Gráfico 03, elaborado a partir do relatório analítico da aprendizagem a 

distância, publicado pela ABED - Censo EAD.BR 2013, mostra os índices de evasão média 

nos diferentes cursos EaD oferecidos pelas instituições formadoras participantes do 

levantamento realizado pela ABED em 2013, segundo o tipo de curso. 
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Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 
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O Censo EAD.BR 2013 afirma que essa preocupação não é uma novidade e já foi 

apontada em outras pesquisas.  Dificilmente deixará de ser uma preocupação, já que os 

estudantes de cursos a distância estão efetivamente expostos a muito mais estímulos 

concorrenciais em suas residências, no trabalho ou em qualquer outro ambiente no qual 

escolham estudar.  

O gráfico 04, elaborado a partir do Censo EAD.BR 2013, mostra os índices de 

evasão registrados no período de 2010 a 2013 pelos censos EAD.BR realizados pela ABED. 

 

 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 

 

É interessante notar que os cursos livres, para os quais seria natural esperar uma 

evasão maior, uma vez que os estudantes não necessitam sempre se matricular ou vencer 

ciclos como os semestres, não são necessariamente os mais problemáticos nesse quesito. Em 

termos percentuais, quase empatam com os cursos credenciados pelo MEC – 18,08% contra 

16,94% (na pesquisa anterior, também apresentaram resultados muito semelhantes – 10,5% 

contra 11,7%). (ABED. Censo EAD.BR 2013). 

O Prof. Dr. Waldomiro Loyolla (1999) afirma que “em educação a distância, tal 

qual em cursos presenciais, as taxas de 10 a 20% de evasão são aceitáveis, sendo desejáveis 

índices abaixo de 10%. 
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Conforme descrito no AbraEAD 2008, a investigação sobre a evasão escolar de 

ex-alunos de Educação a Distância é de grande importância para educadores que utilizam esse 

conjunto de métodos porque o perfil do estudante a distância, embora cada vez mais estudos 

se dediquem a ele, ainda não foi mapeado em todos os seus recortes, até porque a própria 

estrutura formal da EaD ainda não encontrou assentos legais e institucionais estáveis.  

O AbraEAD 2008 ressalta que uma das maiores virtudes da Educação a Distância, 

que é o arbítrio ampliado do estudante para a escolha do local e do horário de estudos, pode 

converter-se em problema se o estudante não se livrou ainda de alguns paradigmas da 

educação presencial e não dispõe de um mínimo de disciplina pessoal.  

Após consultar 102 estudantes evadidos de 32 instituições de todos os níveis de 

ensino espalhadas pelo país, que opinaram sobre as dificuldades e facilidades que tiveram, os 

motivos para abandonar, a qualidade do material pedagógico e dos recursos oferecidos pelas 

instituições, a ABED concluiu em 2008 que a Evasão no início do curso desafia a EaD. 

 

 “O problema da falta de tempo do aluno, aliada à necessidade de mais atenção para 
a solução de dúvidas, por exemplo, se sobrepõem a um motivo clássico para a 
evasão, a falta de dinheiro para a continuidade do curso. A questão que mais chama 
a atenção, entretanto, é a clara constatação da evasão precoce. A quase totalidade dos 
alunos que deixam o curso o faz logo no início, o que sugere mais atenção das 
instituições para esse relacionamento inicial com o estudante”. .(ABED, 2008). 

 

Conforme descrito no Anuário AbraEAD 2008, entre os estudantes que 

abandonam os cursos a distância, 85% o fizeram logo no início, e 91% não chegaram nem à 

metade. Apenas 2,9% chegaram quase no final. Segundo João Vianney (2012) apud Camila 

Rodrigues (2012), conselheiro da Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED) e 

consultor da Hoper Educacional, o primeiro semestre é o principal período de evasão de 

alunos na EAD. 

 

"Uma parte não se adapta à rotina de estudos individuais que a modalidade exige e 
acaba desistindo. Isso acontece porque ainda há o imaginário de que é possível 
aprender sem esforço no EAD, o que não é verdade. Os alunos têm de dedicar entre 
12 a 15 horas de estudos semanais para aprender, pois o conteúdo é equivalente ao 
que se ensina em uma faculdade presencial". 

 

4.3 Principais causas de evasão na EaD 

 

A evasão na EaD apresenta uma série de fatores que precisam ser considerados, 

uma vez que consiste no desestímulo aos estudos por parte do aluno e esse desestímulo pode 

ser analisado da perspectiva do aluno e da instituição.  
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Especialistas apontam graves problemas na forma como a EaD tem sido 

conduzida no país. No estudo Professores do Brasil: Impasses e Desafios, da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, a coordenadora Bernardete 

Gatti, da Fundação Carlos Chagas (FCC), relata que: 

 

“[...] o governo federal ainda não dispõe de aparato suficiente para acompanhar, 
supervisionar e fiscalizar os cursos, fato que comprometeria sua qualidade. Outro 
ponto frágil da política governamental, segundo o trabalho, seria a pouca verba 
destinada aos tutores que acompanham a aprendizagem dos grupos de Ead, feito por 
meio de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), o que tornaria a qualificação dos profissionais precária”. (GATTI, 2009) 

 

Araújo (2012), em artigo intitulado “A Educação Profissional de nível médio e os 

fatores internos/externos às instituições que causam a evasão escolar” afirma que: 

 

“As principais causas para a evasão são: estrutural (localização da residência, 
transporte, estágio); econômica (horário de trabalho, desemprego, problemas 
financeiros); cultural (influência de crenças e hábitos); social (problemas de 
relacionamento); conjuntural (saúde, não gostar do curso, não adaptação); 
educacional (despreparo dos alunos). No entanto, percebe-se que, na maior parte dos 
casos de abandono, a causa é desconhecida, pois o aluno não sente a necessidade de 
explicar os motivos”. (ARAÚJO, 2012). 

 

Para investigar detalhadamente o que faz e o que pensa esse estudante que não vai 

além do início, o levantamento da ABED (2008) analisou uma série de seis questões 

referentes às variáveis que pesaram ou não na decisão de abandonar o curso, dividindo os 

respondentes em cinco segmentos:  

a) Decepcionou-se com o método EaD: acharam que este seria diferente, não se adaptaram ao 

método não-presencial ou preferem o contato com professores e alunos.  

b) Não teve tempo: esbarraram no problema da falta de tempo ou na falta de dedicação 

necessária para realizar o curso.  

c) Curso difícil/não entendia bem: não gostaram do curso escolhido ou consideraram o 

material muito difícil.  

d)  Material/recursos escassos: não aprovaram os recursos oferecidos pela instituição.  

e) Problema com localização/atividades presenciais: problemas com a locomoção até a 

instituição para as atividades presenciais.  

O AbraEad 2008 concluiu que a falta de tempo é o motivo mais comum (53% dos 

alunos o apontaram como o motivo que mais pesou ou que pesou muito), bem mais frequente 

que o segundo motivo mais citado, referente à situação financeira (35%). Outros pontos 
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relacionados à adaptação ao método ou recursos oferecidos pelas instituições também estão 

entre os motivos mais citados. 

De acordo com os Anais do EnPED/SIED, 2012, as supostas causas quanto à 

evasão no curso a distância são: o insuficiente domínio técnico do uso do computador 

(principalmente da internet), falta da tradicional relação face a face entre professores e 

estudantes, dificuldade de expor ideias numa comunicação escrita a distância e a falta de um 

agrupamento de pessoas numa instituição física. 

Pesquisa do Censo EAD.BR 2010, que abordou ex-alunos de todas as regiões do 

país e de todos os níveis educacionais constatou que a evasão na educação a distância 

acontece precocemente, e 90% dos que desistem o fazem antes da metade do curso. As 

características altamente inclusivas da educação a distância (EaD), sua capacidade para 

acomodar-se, de forma móvel e modular, às demandas pessoais e profissionais de quem 

precisa estudar, enfrentam ainda um grande adversário: a falta de tempo dos alunos, ou sua 

dificuldade para organizar esse tempo. Essa variável é apontada por cerca de dois terços dos 

alunos evadidos como a grande responsável pela evasão escolar, sobrepondo-se à questão 

financeira apontada em segundo lugar por um terço dos entrevistados, que são geralmente os 

dois motivos mais apontados para a evasão.  

 

“O reconhecimento pelos próprios alunos, de que eles não se dedicaram o quanto 
seria necessário, também foi indicado por 22,5% dos alunos. Embora variáveis 
referentes à questão do estranhamento ou da adaptabilidade aos métodos da EaD 
tenham sido pouco valorizadas pelos alunos evadidos, deve ser considerado o 
ineditismo dos métodos a distância para eles, pois 78% desses alunos que se 
evadiram faziam pela primeira vez na vida um curso do tipo. As questões referentes 
ao impacto para o aluno, das diferenças entre a prática pedagógica na educação 
presencial e na EaD podem também ter relação com a grande precocidade com que 
acontece a evasão. Chega a 72% o grupo dos alunos evadidos que abandonaram o 
curso logo no início, e a quase 90% o dos evadidos que não chegaram a fazer nem a 
metade do curso”. (ABED, 2010) 

 

No levantamento da ABED de 2013, as principais causas da evasão apontadas 

pelas instituições são a falta de tempo dos alunos para estudar e participar dos cursos (32,1% 

das instituições remeteram a essa causa) e o acúmulo de atividade de trabalho (com 21,4% das 

indicações). Em terceiro lugar aparece a falta de adaptação à metodologia (com 19,6 %). 

(ABED. Censo EAD.BR 2013).  

A tabela 02, em anexo, elaborada a partir do relatório do Censo EAD.BR 2013, 

apresenta as principais causas de evasão apuradas nos diferentes cursos EaD oferecidos pelas 

instituições formadoras participantes. Já o gráfico 05 a seguir, mostra as principais causas de 

evasão apontadas pelos respondentes em 2013, independentemente do tipo de curso. 
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Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 

 

Favero (2006) declara serem vários os fatores que interferem na questão da evasão 

da Educação a Distância. Ao se fazer um resgate da bibliografia sobre o tema, podemos 

identificar algumas pesquisas voltadas para entender e explicar as possíveis causas da evasão, 

de forma a subsidiar ações preventivas e corretivas. 

Estudos de Abbad e Zerbini (2010), Gaioso (2005) e Biazus (2004) indicam que a 

evasão tem causas endógenas e exógenas. As causas endógenas (internas) estão diretamente 

ligadas ao estudante quando ele já está na instituição de ensino, e se divide nas categorias 

requisitos didáticos pedagógicos do curso, motivos institucionais e atitudes comportamentais. 

As causas exógenas (externas) estão diretamente ligadas ao estudante antes de ingressar no 

curso, e se divide em 04 categorias: fatores sócio-político-econômicos, vocação pessoal, 

características individuais e conjunturais.  

Na visão de Biazus (2004), cada uma das categorias relacionadas às dimensões 

internas e externas possuem indicadores prováveis da evasão, conforme discriminado no 

quadro 11 a seguir.  

As causas endógenas são passíveis de controle e podem ser evitadas pelas 

instituições, diminuindo assim os altos índices de evasão. Para isso é necessário que a 

instituição invista em controle de qualidade, para seleção de bons tutores, que sejam 
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especialistas na área, professores motivados para atuar na EaD, projeto político pedagógico do 

curso coerente com a metodologia da EaD, uma boa equipe de apoio institucional para dar 

suporte ao aluno sem experiência na EaD, entre outros. (BIAZUS, 2004).  

As causas exógenas fogem ao controle da instituição, pois ela não tem poder sobre 

o aluno para evitar esse tipo de evasão, mas pode tentar ao menos minimizá-las, ao trabalhar 

suas causas com os alunos, traçar um perfil do aluno ao entrar na universidade, na tentativa de 

identificar possíveis causas. (BIAZUS, 2004). 

Quadro 10 - Componentes e indicadores prováveis da evasão 

Dimensões Internas 

Componente 
Atitude 

comportamental 
 

Falta de respeito dos professores para com os alunos;  

Impontualidade dos professores;  

Didática dos professores ineficiente;  

Forma inadequada com que os professores falam do curso;  

Orientação insuficiente da Coordenação do Curso, quando solicitadas informações. 

Componente 
Motivos 

institucionais 

Laboratórios insuficientes com relação aos equipamentos de informática e conexão 
com a Internet;  

Existência de greves, com prejuízos do calendário escolar; 

Falta de programa de apoio mais amplo aos alunos carentes;  

Aspectos inadequados das salas de aulas ao ensino (físicos, didáticos, recursos 
audiovisuais);  

Biblioteca insuficiente com relação a livros, periódicos, revistas, etc.; e  

Falta da empresa Junior para a prática do curso. 

Componente 
Requisitos didático-

pedagógicos 

Currículo inadequado às exigências/interesses do mercado de trabalho;  

Pouca ênfase nas disciplinas profissionalizantes;  

Cadeia rígida de pré-requisitos;  

Sistema de avaliação das disciplinas inadequado;  

Falta de associação entre a teoria e a prática nas disciplinas;  

Pouca motivação por parte dos professores;  

Concentração da grade curricular em um único turno. 

Dimensões Externas 

Componente 
Conjuntural 

Mudança de residência/domicílio;  

Mudança do estado civil;  

Pressão familiar sobre a indicação do curso; 

Responsabilidade econômica no sustento da família. 

Componente 
Características 

Individuais 

Não ter atendido as expectativas; 

Discriminação racial; 

Problemas de saúde ou falecimento. 

Componente 
Vocação pessoal 

Estar cursando paralelamente outro curso superior; 

Desconhecimento prévio sobre o curso; 

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional. 

Componente Sócio- 
Político-Econômico 

Carga horária semanal de trabalho; 

Falta de apoio da organização onde trabalha; 

Trancamento total do curso; 

Falta de tempo para estudar;  

Mudança no horário de trabalho;  

Não estava adequado com o trabalho;  

Não existe integração entre a universidade e as empresas (estágio supervisionado); 

Dificuldades de acompanhamento do curso. 
Fonte: BIAZUS (2004) adaptado pela autora (2015). 
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Walter (2006) fez uma revisão sobre pesquisas realizadas em vários países para 

investigar a evasão de alunos de cursos a distância. Alguns autores que foram citados no seu 

estudo estão destacados no Quadro 11 desenvolvido por O. C. Almeida (2007): 

 

Quadro 11 - Revisão de Pesquisas em Evasão realizada por Moura-Walter (2006) 

Autores Resumo da Pesquisa 

Tucho (2000, Usou a denominação de barreiras como sendo os elementos ou obstáculos que causariam a 
Cross, 1992) evasão. De acordo com o autor, as barreiras estariam divididas em três categorias: (1)  

 situacionais: dificuldades financeiras, falta de tempo para estudar, problemas com transporte, 
 falta de pessoa de confiança para cuidar das crianças, abuso de álcool e drogas, gravidez, 
 doença, problemas relacionados ao trabalho, entre outros; (2) institucionais: cronograma não 
 adequado, métodos de ensino fracos, custo dos estudos, entre outros e (3) psicológicas ou 
 disposicionais: valores e crenças pessoais sobre escola e educação. Numa amostra de 124 
 alunos, aplicaram um questionário com 38 questões, os resultados indicaram que as barreiras 
 situcionais foram as mais forte no modelo explicativo de evasão. 

Ngoma, Realizaram seus estudos na Universidade de Estudos de Extensão de Zâmbia, e os principais 
Simwanza e problemas encontrados foram: falta de tempo suficiente para estudar, dificuldade de balancear 

Makunka as responsabilidades familiares e de estudo e dificuldade de balancear as responsabilidades de 
(2004) trabalho e de estudo. 
Yukselturk Fatores que influenciaram a evasão em um Programa oferecido por uma Universidade da 

e Inan Turquia, com duração total de 9 meses. Aplicaram um questionário com 14 questões abertas e 
(2006) fechadas,  numa  amostra  de  98  (35%)  estudantes  evadidos.  Foram realizadas análises 

 descritivas dos dados e, as maiores médias (M) foram relacionadas a: falta de tempo para 
 realizar o curso, M= 3,44, Desvio-padrão (DP) = 1,53 ("Eu não tive tempo suficiente para 
 estudar e cumprir o programa"); problemas pessoais, M= 2,96, DP = 1,66 ("Eu tive  
 problemas pessoais, ex: sobre minha família, trabalho, saúde"); despesas com o curso, M= 
 2,54, DP = 1,75 ("Eu não pude arcar com as despesas do curso") e motivação, M= 2,54, DP 
 =  1,39  ("minha  motivação  caiu  gradualmente").  Os dados das questõesabertas 
 comprovaram que as principais causas relacionadas à evasão foram referentes a problemas 
 pessoais, provavelmente externos ao curso. 

Xenos, Identificaram que existem 3 (três) fatores que afetam os níveis de evasão: (1) fatores internos 
Pierrakeas e relacionados às percepções do aluno e seu locus de controle - interno-externo; (2) fatores 

Pintelas relativos ao curso e aos tutores e (3) fatores relativos a características demográficas do  
(2002) estudante (idade, sexo, estado civil, entre outras). Os resultados descritivos encontrados 

 sugerem que os maiores índices de evasão ocorreram entre os alunos mais velhos, com idades 
 iguais ou superiores a 35 anos; homens; alunos que não usam o computador em outras 
 tarefas; alunos que trocaram menos e-mails com os tutores e demais alunos que tiveram 
 pouco contato com atividades educativas na área de informática, antes do curso. 
 Com relação aos fatores externos: problemas profissionais, problemas pessoais e problemas 
 de saúde. Com relação a fatores internos foi citada a falta de assistência do tutor e a 
 quantidade de trabalhos escritos exigidos pelo curso. 

Pierrakeas, Realizaram um estudo com o objetivo de verificar as causas da evasão em dois cursos 
Xenos, Realizaram sua pesquisa na Hellenic Open University (HOU). Foram analisados 2 cursos: 

Panagiotako (1) um bacharelado (28%) de evadidos e (2) um mestrado (14%) de evadidos. Utilizaram os 
poulos e métodos de análise de conteúdo e multivariados de análise, bem como análises de correlação. 
Vergidis Os resultados indicaram que o gênero não apresentou papel significativo na evasão, em 

(2004) ambos os grupos. Com relação à idade, a maioria dos evadidos (57%) tinha idade entre 30- 
 39 anos, podendo isso ser consequência do desafio diário de balanceamento entre questões 
 familiares e de trabalho X questões educacionais. A razão mais citada pelos evadidos como 

 motivo para o abandono do curso refere-se à estimativa errônea do tempo necessário para 
 realizar o curso e das demais obrigações e/ou mudanças não previstas no dia-a-dia e no 

 ambiente de trabalho (por exemplo, promoção, viagem, gravidez, morte, etc). 

Fonte: Moura-Walter (2004). 
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Para Coelho (2004), as principais suposições sobre a evasão nos cursos dizem 

respeito à falta da tradicional relação face-a-face entre professor e alunos, pois neste tipo de 

relacionamento julga-se haver maior interação e respostas afetivas entre os envolvidos no 

processo educacional; ao insuficiente domínio técnico do uso do computador, principalmente 

da Internet, ou seja, a inabilidade em lidar com as novas tecnologias cria dificuldades em 

acompanhar as atividades propostas pelos cursos a distância como, por exemplo, receber e 

enviar e-mail, participar de chats, de grupos de discussão, sugerir links etc.;  ausência de 

reciprocidade da comunicação, ou seja, dificuldades em expor ideias numa comunicação 

escrita a distância, inviabilizando a interatividade;   falta de um agrupamento de pessoas numa 

instituição física, construída socialmente e destinada, muitas vezes, à transmissão de saberes, 

assim como ocorre no ensino presencial tradicional. Tal fato faz com que o aluno de EaD não 

se sinta incluído em um sistema educacional. 

Para Moore e Kearsley (2007), as principais causas para a evasão são: 

 Insatisfação com o tutor– às vezes, a abordagem pedagógica, as avaliações, o perfil do 

professor, entre outras, influenciam negativamente a decisão do aluno quanto à sua 

permanência. 

 Dificuldade de acesso à Internet– muitos dos polos de educação a distância ficam 

localizados em cidades do interior do país e apresentam como principal dificuldade o 

acesso à Internet de banda larga. 

 Complexidade das atividades– dificuldade do aluno em desenvolver as atividades passadas 

pelos tutores. 

 Dificuldade de assimilação da cultura inerente à EAD– por não ter conhecimento do 

ambiente virtual de aprendizagem usado no curso e de sua metodologia, muitos se sentem 

inseguros em ingressar em um curso a distância. 

 Falha na elaboração do curso– a forma em que o curso foi estruturado pode não atender às 

necessidades de determinado grupo de alunos. 

 Expectativas erradas por parte dos alunos– os alunos têm uma imagem errada do curso que 

é oferecido. 

 Tecnologia inadequada ou falta de habilidade para usar a tecnologia corretamente– caso 

não haja familiaridade por parte dos alunos na utilização de recursos Web, pode haver 

problemas de usabilidade tanto para as ferramentas síncronas quanto as assíncronas. 

Apesar de tantos problemas humanos e sociais frente a esse fenômeno, percebe-se 

um esforço em busca de soluções, mas, não se define com clareza de quem é a 

responsabilidade.  
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Para Formiga, Sá e Barros (2011):  

 

[...] o problema da evasão escolar, possivelmente, esteja centrado na deficiência da 
conscientização da cidadania, seja por parte da família ou pelo próprio aluno. Ser 
cidadão não é simplesmente exigir direitos, mas também, cumpri-los e os fazer com 
dignidade e coerência. Neste caso, o aluno que “abandona” a escola, nega ou rejeita 
qualquer oportunidade de sucesso e formação cultural, mas também, de tornar-se 
capaz de inter-relacionar com as pessoas das mais diversas formações e 
comportamentos, fazendo-o aprender a lidar com o mundo e suas complexidades, 
sendo cidadão. 

 

Depreende-se que a evasão escolar é um problema complexo, que se produz por 

uma série de determinantes, e precisa ser alvo de debates exaustivos, que possam apontar 

causas e possíveis soluções, em diferentes vertentes. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa é um método de investigação científica, fundamentado em objetivos 

específicos, visando à obtenção de resultados, de causa e efeito ou a evidenciar fatos novos. É 

a busca ou procura de uma resposta precisa para solução de um problema. Pesquisa é, 

portanto o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.  

A pesquisa não é totalmente controlável ou previsível, é um trabalho em processo, 

de construção do conhecimento, que requer a escolha de uma metodologia adequada para se 

atingir os resultados ideais, daí a importância de se definir adequadamente o tipo de pesquisa 

e da escolha do instrumental ideal a ser utilizado.   

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos usados na realização da 

pesquisa, identificando os tipos de pesquisa, o universo da pesquisa, o instrumento utilizado e 

os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

5.1 Tipo de pesquisa 

 

O que é pesquisa? Existem várias formas de responder a esta pergunta. Pesquisar 

significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Gerhardt e 

Silveira (2009) consideram que a pesquisa é uma atividade nuclear da Ciência, que possibilita 

uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar. Ela se processa por meio de 

aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real. A 

pesquisa científica é fruto de um inquérito ou exame minucioso, desenvolvido com o objetivo 

de resolver um problema, com o suporte de procedimentos científicos. (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009) 

Minayo (2001) vendo por um prisma mais filosófico considera a pesquisa como:  

 

“atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma 
atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva 
da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e 
dados”. (MINAYO, 2001) 

 

Para Gil (2007), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “procedimento 

racional e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 
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científicos”. O autor afirma que a pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de 

várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

São várias as formas adotadas para classificação das pesquisas, sendo que as mais 

clássicas identificam os diferentes tipos quanto à sua abordagem, natureza, seus objetivos e 

seus procedimentos. 

Do ponto de vista da sua natureza, as pesquisas podem ser divididas em pesquisa 

básica, quando objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência sem 

aplicação prática prevista, envolvendo verdades e interesses universais; e em pesquisa 

aplicada quando visa gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 

problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. (SILVA; MENEZES, 2001) 

Quanto a natureza a pesquisa desenvolvida classifica-se como pesquisa aplicada, 

por proporcionar conhecimentos que irão subsidiar na adoção de medidas preventivas e de 

contenção da evasão, e serão aplicados na melhoria da oferta dos cursos EaD da Instituição 

pesquisada. 

Do ponto de vista dos seus objetivos, Gil (2007) classifica as pesquisas em três 

grupos: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. 

A pesquisa exploratória é usada para prover um maior conhecimento sobre algum 

tema abordado, explorando-o e gerando idéias ou intuições. Ela trata de questões não muito 

bem definidas, sobre as quais não haja nenhuma, ou apenas, pouca pesquisa anterior, e 

apresenta a flexibilidade como vantagem, ao permitir que as idéias que apareçam no decorrer 

da pesquisa possam ser desenvolvidas. (GIL, 2007). 

Para Gil (2007) a pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, 

entrevista com pessoas que tiveram experiências com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão, assumindo de forma geral, as formas de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso.  

Na perspectiva de Gil (2007), a pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados como questionário e observação 

sistemática. Geralmente assume a forma de levantamento. Segundo Selltiz et al (1987), apud 

BIAZUS (2004) a pesquisa descritiva contribui para a explicação das relações de causas e 

efeitos dos fenômenos, ou seja, analisar o papel da (s) variável (eis) que, de certa maneira 

influenciam ou causam o aparecimento dos fenômenos. 

Já a pesquisa explicativa procura identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque 
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explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso 

do método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do método de observação. 

Assume, em geral, as formas de pesquisa experimental e pesquisa ex-post facto. (GIL, 2007) 

Quanto aos objetivos a pesquisa desenvolvida classifica-se como descritiva e 

exploratória. Exploratória porque o estudo em questão ainda tem escassa produção científica, 

e além disso não se verificou a existência de estudos que abordem a evasão dos cursos do 

Programa Profuncionário. Descritiva porque buscou conhecer e descrever a realidade presente 

no campo de pesquisa e as percepções acerca dos motivos que contribuíram para a desistência 

dos alunos dos cursos. 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema temos dois tipos: a 

quantitativa e a qualitativa. 

Pode ser dividida em pesquisa quantitativa ao considerar que tudo é suscetível de 

quantificação, que significa traduzir em números, opiniões e informações para posteriormente 

classificá-las e analisá-las, através do uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.).  

Segundo João José S. da Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa é centrada na 

objetividade e considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 

dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Ela recorre à 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. 

O outro tipo é a pesquisa qualitativa que considera a existência de uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. No processo de 

pesquisa qualitativa, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são as 

formas básicas adotadas, não requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais desta abordagem. (SILVA; MENEZES, 2001).  

Para Gerhardt e Silveira (2009), os pesquisadores que utilizam os métodos 

qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 

dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes 

abordagens. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.34). 
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Para Fonseca (2002) a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 

permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. Ambas 

possuem pontos fortes e fracos, porém as fortalezas de um complementam as fraquezas do 

outro, sendo fundamentais ao maior desenvolvimento da Ciência. 

Foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa de acordo com os objetivos de 

pesquisa estabelecidos neste trabalho. 

A pesquisa quantitativa foi utilizada para identificar o perfil dos alunos evadidos, 

quantificar os índices de evasão, identificar a ocorrência e medir a freqüência e intensidade 

dos motivos que levaram os alunos a desistirem dos cursos.  

A pesquisa qualitativa foi usada para analisar os motivos da escolha do curso 

comentados pelos alunos na questão aberta, além de sugestões de melhorias, críticas ou 

reclamações relacionadas aos cursos e, também, na análise dos documentos referentes aos 

cursos investigados. 

Com 62 anos de experiência na realização de pesquisas, o Grupo IBOPE (2004), 

aponta as pesquisas quantitativas como as mais adequadas para apurar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes dos entrevistados, por utilizarem instrumentos estruturados 

(questionários). Devem ser representativas de um determinado universo de modo que seus 

dados possam ser generalizados e projetados para aquele universo. Seu objetivo é mensurar e 

permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos e, conseqüentemente, 

menos passíveis de erros de interpretação. Em muitos casos geram índices que podem ser 

comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um histórico da informação. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos adotados, Gil (2007) identifica os 

seguintes tipos: pesquisa bibliográfica, documental, estudo de caso, ex-post facto, pesquisa-

ação, participante, por observação, levantamento e experimental. 

A Pesquisa Bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, revistas, jornais, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet. Para Vergara (2000) é o estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para os outros tipos de pesquisa, 

mas também pode esgotar-se em si mesma. 

A Pesquisa Documental é elaborada a partir de materiais que não receberam 

tratamento analítico. Segundo Vergara (2000), é aquela realizada em documentos conservados 

no interior de órgãos públicos ou privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, 
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anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, 

filmes, macrofilmes, dentre outros. 

O Estudo de caso envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos 

de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Para vergara (2000) é 

circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um 

produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter 

de profundidade e detalhamento. 

A Pesquisa Ex-post facto ocorre quando o “experimento” se realiza depois dos 

fatos, enquanto que a Pesquisa-Ação é concebida e realizada em estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. A Pesquisa Participante se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas. 

A Pesquisa de Levantamento envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer, mediante a solicitação de informações a um grupo 

significativo dessas pessoas sobre o problema estudado para, mediante análise quantitativa, 

obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quando o levantamento 

recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo. 

A Pesquisa Experimental é utilizada quando, ao se determinar um objeto de 

estudo, são selecionadas as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definidas as 

formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto.  (GIL, 2007) 

Já a Pesquisa por Observação consiste em coletar dados primários por meio de 

observação de pessoas, ações ou situações que sejam relevantes para a pesquisa.  

Visando analisar a evasão dos cursos a distância do Profuncionário, ministrados 

no Polo Sede de Teófilo Otoni do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no âmbito da 

Rede e-Tec Brasil, a presente pesquisa utilizou como meio de investigação o estudo de caso, 

até porque, como exposto, o objeto da pesquisa apresenta um foco específico, que é a evasão 

dos cursos a distância, de um programa específico, como também o é o Profuncionário. 

Visando proporcionar maior familiaridade com o problem estudado a fim de 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica 

para fundamentação teórico-metodológica do trabalho, a partir de materiais já publicados, 

constituídos principalmente de livros, artigos, anais, revistas e materiais disponibilizados na 

Internet, além de análise de exemplos que estimulassem a sua compreensão, seguido da 
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realização de pesquisa documental em documentos internos da instituição pesquisada, que 

diziam respeito ao objeto de estudo. 

Também foi realizado um levantamento (survey), através da interrogação direta de 

tutores e coordenadores dos cursos EaD do Polo sede de Teófilo Otoni da Instituição, bem 

como com os alunos evadidos, no intuito de identificar os motivos que levaram os alunos dos 

cursos Profuncionário a abandonarem o curso. Utilizou-se para o levantamento de dados, 

questionários contendo perguntas fechadas e abertas, esta última, visando subsidiar a 

confirmação dos resultados estatísticos.  

O Método Survey é utilizado para se obter informações e se baseia no 

interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre seu 

comportamento, intenções, atitudes, percepções, motivações através, de um questionário 

estruturado dado a uma amostra de uma população. (MALHOTRA, 2006) 

 

5.2 Universo pesquisado - participantes da pesquisa 

 

A pesquisa foi conduzida no Polo sede de educação a distância de Teófilo 

Otoni/MG, unidade ligada à Diretoria de Educação a distância do Instituto Federal do Norte 

de Minas Gerais (IFNMG). O Polo sede engloba quatro pólos avançados localizados nos 

municípios de Catuji, Itambacuri, Poté e Teófilo Otoni, ambos localizados no nordeste do 

estado de Minas Gerais. Nesses pólos de apoio presencial são oferecidos os cursos de 

Alimentação escolar, Multimeios didáticos e Secretaria escolar, pertencentes ao Programa 

Profuncionário, no âmbito da Rede e-Tec Brasil. Os cursos proporcionam a formação técnica 

de nível médio, através da metodologia de ensino a distância. 

A pesquisa abrangeu os diferentes grupos de participantes, provenientes dos três 

cursos investigados, conforme discriminado. No curso de Multiméios didáticos foram 

contabilizadas 176 matrículas nos quatro municípios (pólos avançados), dos quais 63,1% 

desistiram do curso, ou seja, 111 alunos. No curso de Secretaria escolar, o percentual de 

desistência foi semelhante, de 192 matrículas, 126 dos alunos evadiram (65,6%). Já no curso 

de Alimentação escolar, foram matriculados 140 alunos, sendo que um percentual de 47,9% 

desistiram, ou seja, 67 alunos.  

A tabela 03 apresenta de forma detalhada o número de alunos matriculados em 

cada um dos três cursos oferecidos, discriminados por município (polo avançado). 
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Tabela 03 – Número de matrículas por polo avançado e curso 

CIDADE 
ALUNOS INSCRITOS 

Multimeios 
didáticos 

Secretaria 
escolar 

Alimentação 
escolar 

Total por polo 

Catuji 60 38 39 137 

Itambacuri 41 40 34 115 

Poté 41 39 31 111 

Teófilo Otoni 34 75 36 145 

Total por curso 176 192 140 508 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Considerando todos os quatro municípios, o universo de pesquisa foi delimitado 

em 304 alunos evadidos dos três cursos do Programa Profuncionário ofertados no polo sede 

de Teófilo Otoni, no período de Junho de 2013 a Junho de 2015, conforme detalhamento na 

tabela 04 abaixo. Também foram alvo da pesquisa os coordenadores de cada um dos polos 

avançados pertencentes ao polo sede de Teófilo Otoni do IFNMG, num total de 04 (quatro), e 

os tutores presenciais em número de 12 (doze).  

 

Tabela 04 – Número de evadidos por polo avançado e curso. 

CIDADE 
ALUNOS DESISTENTES  

Multimeios 
didáticos 

Secretaria 
escolar 

Alimentação 
escolar 

Total por polo 

Catugi 48 36 21 105 

Itambacuri 28 34 24 86 

Poté 16 8 13 37 

Teófilo Otoni 19 48 9 76 

Total por curso 111 126 67 304 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

O instrumento de pesquisa foi disponibilizado para todos os participantes da 

pesquisa, através de via impressa, e-mail ou via Google drive6, totalizando uma população de 

320 envolvidos na pesquisa, porém, nem todos se prontificaram a responder. 

                                                           
6 O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, que oferece a edição de 
documentos, folhas de cálculo, apresentações, formulários personalizados para pesquisa, questionários e muito 
mais. O Google Drive é considerado uma "evolução natural" do Google Docs. 
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Desse quantitativo, apenas 102 alunos evadidos (representando uma taxa de 

retorno de 33,55%) retornaram os questionários e compuseram, dessa forma, a amostra dessa 

pesquisa, juntamente com os 04 coordenadores e os 12 tutores. 

 

5.3 Instrumento de pesquisa 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados dotado de uma série ordenada 

de perguntas a serem respondidas pelos participantes da pesquisa. Objetiva levantar opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. Pode conter questões 

abertas as quais o entrevistado responde livremente, da forma que desejar; e questões 

fechadas, onde o entrevistado deve escolher uma resposta entre as constantes de uma lista 

predeterminada, indicando aquela que melhor corresponda a que deseja fornecer.  

A elaboração do questionário foi feita visando à coleta de informações 

compatíveis com os objetivos da pesquisa, e orientada de forma a permitir facilidade ao 

apresentar, preencher e processar. Foi elaborado de forma estruturada com questões claras e 

objetivas para garantir a uniformidade de entendimento das perguntas e a padronização dos 

resultados. 

O questionário foi dividido em três partes: a primeira composta por questões para 

identificação dos dados demográficos dos respondentes, tais como gênero, estado civil, faixa 

etária, escolaridade e curso, bem como uma questão aberta na qual se relataria os motivos que 

os tinham levado a escolher os cursos analisados. Uma segunda seção foi composta por 27 

itens que deveriam ser respondidos por uma escala do tipo Likert7 de cinco pontos que variava 

de 1 (não interferiu), 2 (interferiu pouco), 3 (interferiu parcialmente), 4 (interferiu muito) até 5 

(interferiu totalmente), onde se perguntava ao entrevistado qual o grau de 

intensidade/influência com que os motivos considerados foram determinantes para a sua 

desistência do curso. Uma terceira seção disponibilizou ainda um espaço para que o 

entrevistado apresentasse de forma livre sugestões para melhoria, críticas ou reclamações em 

relação aos cursos. 

De acordo com Malhotra (2006) a escala de Likert possui várias vantagens. É fácil 

de construir e de aplicar. Os entrevistados entendem rapidamente como utilizar a escala, o que 

                                                           
7 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada frequentemente em 
pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os entrevistados especificam seu 
nível de concordância com uma afirmação.  
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a torna adequada para entrevistas postais, telefônicas ou pessoais.  

Os questionários utilizados com os coordenadores, tutores e estudantes desistentes 

podem ser visualizados nos Anexos. 

Tendo em vista a dificuldade de contatar pessoalmente ou via e-mail, todos os 

estudantes evadidos, foi criado um questionário utilizando a ferramenta de formulários do 

Google Docs, que possibilitou aos alunos responderem a pesquisa de forma online.  

O instrumento em versão eletrônica foi hospedado numa página criada 

especificamente para atender à pesquisa, de forma a permitir a sua aplicação via web.  

 

5.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados é a busca de informações para elucidação do fenômeno ou fato 

que o pesquisador quer desvendar.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa documental a partir da análise de 

documentos oficiais da Diretoria de educação a distância do IFNMG, e do polo sede de 

Teófilo Otoni, tais como o Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec 

Brasil no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, relatórios dos polos avançados e 

documentos de registros estudantes dos cursos, onde foram coletados dados e informações 

relacionadas a evasão nos cursos EaD ofertados nessa instituição, com o propósito de 

identificar os índices e o perfil dos estudantes evadidos nos cursos do Programa 

Profuncionário.  

A metodologia de pesquisa adotou uma abordagem quali-quantitativa a partir de 

entrevista estruturada, que se fundamenta em um esquema básico, porém não é aplicada 

rigidamente, ou seja, possui maior flexibilidade, permitindo que algumas adaptações sejam 

feitas pelo entrevistador, e que permite a manifestação pessoal da opinião dos entrevistados a 

respeito das questões propostas.  

  A coleta de informações abordou os tutores e coordenadores dos polos avançados 

de apoio presencial, ligados ao polo sede de Teófilo Otoni, bem como os estudantes evadidos, 

no intuito de identificar os motivos que levaram os alunos dos cursos Profuncionário a 

desistirem do curso.  

Através de consultas realizadas nos cadastros de alunos desistentes, e com a 

intermediação das coordenações dos pólos avançados de apoio presencial, foi possível o 

acesso aos endereços, físico e eletrônico dos participantes e a partir daí realizar contato 

através de e-mails, endereço postal e pessoalmente, em visitas realizadas no polo avançado do 
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município ou nos locais de trabalho dos participantes, na maioria das vezes escolas públicas 

municipais e estaduais.  

Como todos os tutores e coordenadores dos pólos avançados possuíam endereço 

eletrônico, foi encaminhado um e-mail indicando o objetivo da pesquisa, ressaltando a 

importância da colaboração de todos os envolvidos e solicitando a intervenção deles no 

sentido de convidarem e estimularem os alunos evadidos a responderem à pesquisa, contendo 

ainda o link de acesso ao questionário online dos alunos. Anexo ao e-mail, foram enviados os 

questionários e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para impressão.  

Para os evadidos que possuíam endereço eletrônico, foi encaminhado um e-mail 

contendo o link de acesso ao questionário (https://goo.gl/gahMhS), indicando o objetivo da 

pesquisa, confirmando confidencialidade e ressaltando a importância da colaboração de todos 

para o sucesso da pesquisa. Desses, alguns retornaram por motivos tais como endereço errado, 

bloqueio de spam8 e caixa de correio lotada. Transcorridos alguns dias, constatou-se uma 

baixa receptividade, tendo em vista que poucos questionários foram respondidos. 

Posteriormente, ao longo de todo o período de coleta de dados, foram enviadas diversas 

mensagens eletrônicas solicitando o preenchimento do questionário, melhorando assim a taxa 

de retorno dos instrumentos.  

Para os evadidos que não responderam ao e-mail e/ou não possuíam endereço 

eletrônico, utilizou-se como estratégia a aplicação pessoal de questionários, que se deu nos 

domicílios, nas sedes dos pólos avançados ou outros pontos pré-definidos, onde se pudesse 

encontrar o público alvo. Os questionários respondidos em formato impresso foram 

digitados no formulário eletrônico, para compor o banco de dados utilizado para atender aos 

objetivos da pesquisa. 

Vale ressaltar que muitos esforços foram empreendidos na tentativa de contato 

com toda a população de evadidos para chegar-se a números que dessem confiabilidade e 

segurança à pesquisa, não sendo possível, contudo, a localização de todos. 

No levantamento (survey) com tutores e coordenadores dos polos de apoio 

presencial da Instituição (polos avançados), os dados foram coletados através de entrevista 

direta. Já os levantamentos com os alunos evadidos, no intuito de identificar os motivos que 

os levaram a desistir dos cursos Profuncionário, ora foram realizados por meio eletrônico 

utilizando o Google Drive e ora através de entrevista direta. 

                                                           
8 Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande 
número de pessoas. 



87 

 

A coleta de dados utilizou o método de entrevista estruturada (tipo survey), a 

partir de uma amostragem não probabilística por conveniência, na qual o pesquisador 

seleciona os membros da população mais acessíveis, ou seja, entrevistam-se os sujeitos a que 

se tem acesso imediato e direto, como por exemplo estudantes de uma turma, o que se 

enquadra perfeitamente neste estudo. 

De acordo com Mattar (2001), a pesquisa não-probabilística é aquela em que a 

seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do 

julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance conhecida 

de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra. No caso da 

amostra não-probabilística, Mattar (2001) salienta que a única objeção a ser feita para este 

tipo de amostragem é que o pesquisador seja sincero e honesto e nunca utilize ou divulgue os 

resultados de uma pesquisa com uma amostra não-probabilística como se fosse probabilística. 

A amostragem por conveniência, segundo Malhotra (2006) é uma técnica de 

amostragem não-probabilística que procura obter uma amostra de elementos convenientes. A 

seleção das unidades amostrais é deixada a cargo do entrevistador. Os entrevistados são 

escolhidos porque se encontram no lugar exato e no momento certo.  Um exemplo clássico 

são as famosas enquetes em sites especializados na Internet, onde geralmente o pesquisador 

envia convites via e-mail, twitter9 ou outra rede social e os interessados se disponibilizam a 

respondê-la. 

A amostra final da pesquisa foi composta por 04 coordenadores, 12 tutores e 102 

alunos evadidos da turma de ingressantes de junho de 2013 , selecionados a partir do universo 

representado por uma população de 320 participantes, dos quais 304 eram alunos evadidos. 

Por se tratar de participação voluntária, trabalhou-se com uma amostragem disponível para a 

identificação das tendências. 

 

5.5 Procedimentos de análise de dados 

 

A análise dos dados requer inicialmente uma organização desses através do seu 

agrupamento em categorias de análises (gênero, faixa etária, escolaridade, renda etc.), para em 

seguida realizar uma contagem das freqüências das categorias de cada conjunto, e 

                                                           
9 Twitter é uma rede social e servidor para microblogging (forma de informação de blogging que permite 
atualizações breves de imagens e texto) que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros 
contatos, em textos de até 140 caracteres. Os textos são conhecidos como tweets, e podem ser enviados por meio 
do website do serviço, por SMS, por celulares e etc.  
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posteriormente realizar a sua codificação (transformações dos dados brutos em símbolos que 

possam ser tabulados) e tabulação. Em seguida procedeu-se à análise estatística dos dados que 

implica em processamento, apresentação e interpretação. Os dados da parte quantitativa da 

pesquisa foram submetidos a análises estatísticas descritivas, enquanto com os dados da parte 

qualitativa foi realizada análise de conteúdo. 

A análise descritiva consiste na recolha, análise e interpretação dos dados 

numéricos através da criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos e indicadores 

numéricos.  

Após o levantamento (survey), foi realizada a tabulação dos dados, com base em 

gráficos e tabelas desenvolvidos em planilhas eletrônicas do excel10, o que permitiu a análise 

quantitativa. Para trabalhar estes dados foi utilizada a análise estatística descritiva, que teve 

como objetivo a descrição dos dados obtidos, incluindo a verificação da representatividade ou 

falta de dados, a ordenação dos dados, a compilação dos dados em tabelas, a criação de 

gráficos, o cálculo de valores de sumário, tais como médias; e por fim obter relações 

funcionais entre variáveis.  

Para quantificar os dados resultantes da pesquisa sobre as razões da desistência 

dos alunos, as escalas de “interferiu pouco” a “interferiu totalmente” foram contadas e 

posteriormente foi realizada a tabulação e análise das informações obtidas através das 

respostas, que serão utilizadas como subsídio para determinar as tendências de 

comportamento do universo pesquisado e elaborar propostas.  

A abordagem qualitativa foi usada na análise do conteúdo das respostas dos 

alunos à questão aberta inserida no início do instrumento de pesquisa, que buscava analisar os 

motivos que levaram os alunos a escolherem o curso de sua preferência. Também foi utilizada 

na análise das questões abertas opcionais colocadas ao final do questionário, e que 

disponibilizavam aos participantes um espaço para sugestões de melhoria, e outro para 

expressarem suas críticas e reclamações em relação aos cursos. 

                                                           
10 O Excel é um editor de planilhas eletrônicas produzido pela Microsoft, que possui como recursos uma 
interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos.  
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6 RESULTADOS 

 

Como descrito no capítulo anterior, a pesquisa desenvolvida consistiu em um 

levantamento (Survey) envolvendo 102 alunos evadidos dos cursos de Alimentação Escolar, 

Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar, pertencentes ao programa Profuncionário, 

oferecidos no período de Junho de 2013 a Junho de 2015, através da metodologia de EaD nos 

polos avançados de Catuji, Itambacuri, Poté e Teófilo Otoni, vinculados à rede e-Tec Brasil do 

IFNMG. Além dos alunos desistentes participaram da pesquisa os 04 coordenadores dos pólos 

avançados e os 12 tutores dos 3 cursos oferecidos, nos 4 municípios. As respostas obtidas nos 

processos de entrevistas foram tabuladas, e seus resultados foram sintetizados e deram origem 

aos gráficos e tabelas que serão apresentados para melhor visualização da realidade detectada. 

Através da pesquisa documental realizada nos arquivos, registros e relatórios 

disponibilizados pelos polos avançados, foi possível identificar os índices de evasão 

apresentados pelos cursos objeto desse estudo. Do total de 176 alunos matriculados no curso 

de Multimeios Didáticos, 111 desistiram, contabilizando 63,1% de evasão. O curso de 

Secretaria Escolar também apresentou um índice próximo a esse valor, tendo registrado 

65,6% de evasão (de 192 matrículas, 126 dos alunos evadiram). Já no curso de Alimentação 

Escolar, dos 140 alunos matriculados, 67 abandonaram, resultando em um percentual de 

evadidos de 47,9%. Dentre os três cursos pesquisados o que apresentou maior índice de 

evasão foi o de Secretaria Escolar, seguido muito de perto pelo curso de Multimeios 

Didáticos, e o que apresentou menor índice foi o curso de Alimentação Escolar.  

Se a variável estudada for a evasão por município ofertante dos cursos, podemos 

observar que do total de 137 alunos matriculados em Catuji, 105 desistiram, contabilizando 

76,6% de evasão. O município de Itambacuri também apresentou um índice próximo a esse 

valor, tendo registrado 74,8% de evasão (de 115 alunos matrículados, 86 evadiram). Em Poté 

foram matriculados 111 alunos, dos quais 37 desistiram, registrando 33,3% de evasão. Já no 

município de Teófilo Otoni, dos 145 alunos matriculados, 76 abandonaram, resultando em um 

percentual de evadidos de 52,4%. Dentre os municípios pesquisados, o que apresentou maior 

índice de evasão foi o de Catuji, seguido muito de perto pelo município de Itambacuri. O 

terceiro maior índice de evasão foi registrado no pólo de Teófilo Otoni, e o que apresentou 

menor índice foi o de Poté.  

O gráfico 06 apresenta o número de matriculados, desistentes e concluintes de 

cada curso objeto da pesquisa. Já o gráfico 07 apresenta o número de matriculados, 

desistentes e concluintes por município (pólo avançado) objeto da pesquisa. 
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Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Os gráficos 08 e 09, a seguir, apresentam os índices de evasão por curso e por 

polo avançado. 
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Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Se somarmos todas as matrículas realizadas nos 04 polos avançados, 

representados pelos municípios de Catuji, Itambacuri, Poté e Teófilo Otoni, pertencentes à 

coordenação do pólo sede de Teófilo Otoni, chegamos a um total de 508 alunos inscritos nos 

três cursos oferecidos. Desse total 304 alunos abandonaram os cursos, acarretando um índice 
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geral de evasão do pólo de 59,8%. Pode-se perceber que esse resultado é bastante 

preocupante, principalmente se comparado esse índice com aqueles apurados em 

levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, que 

indicaram taxas de evasão em torno de 20% a 30%. 

Na edição mais recente do censo da EaD realizado pela ABED, foi apurada uma 

taxa de evasão média de 19,06% entre os alunos de cursos regulamentados totalmente a 

distância, sendo indicada pelas instituições como a mais alta e sendo a evasão apontada como 

o maior obstáculo enfrentado na execução da EaD. (ABED. Censo EAD.BR 2013). 

 

 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

O índice geral de evasão apurado pela pesquisa no polo sede de Teófilo Otoni 

revelou uma taxa em torno de 60%, muito acima daquelas registradas na literatura sobre 

evasão, sendo considerada alta para um programa que é voltado para a formação do 

profissional da educação, que se supõe já ter uma disciplina maior para os estudos. A revisão 

da literatura revelou que assim como em cursos presenciais as taxas de 10 a 20% de evasão 

são aceitáveis, porém, são desejáveis índices abaixo de 10%. Isso comprova a relevância da 

pesquisa realizada, para melhor entendimento dos fatores que motivaram o aluno a abandonar 

o curso. Essa é uma questão de grande importância para a instituição de ensino, pois o seu 

conhecimento permitirá a adoção de medidas preventivas e de minimização desses índices. 
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Gráfico 10 - Índice geral de evasão do polo sede de 
Teófilo Otoni
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6.1 Levantamento com os alunos evadidos 

 

A análise das informações coletadas através das questões para identificação dos 

dados demográficos dos alunos evadidos, tais como sexo, estado civil, idade, escolaridade e 

atividade profissional, acusou um perfil de respondentes com predominância de mulheres, 

mais de 87,1% do total, enquanto os homens totalizavam 12,9%. 

Segundo o censo EAD.BR de 2013, a predominância de mulheres em alunos de 

cursos a distância não chega a ser uma novidade, nem mesmo em comparação com os cursos 

presenciais, pois são maioria em todos os recortes, com mais de 56% do total, um percentual 

muito semelhante àqueles apurados nas edições anteriores do censo EAD.BR (2010, 2011 e 

2012). 

Como já foi descrito anteriormente, a pesquisa teve como alvo os cursos 

oferecidos pelo Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores em Educação 

(Profuncionário), que têm como objetivo a formação dos funcionários de escola, em efetivo 

exercício, em habilitação compatível com a atividade que exercem na escola. O resultado das 

relações de gênero reforça a ideia de “feminização” entre os profissionais da educação, 

caracterizada pela entrada maciça das mulheres no âmbito profissional da educação escolar, 

principalmente nas fases iniciais, quase não havendo a presença de homens, tendência que já 

foi identificada em estudos que englobam a área de educação. 

Quanto ao estado civil, 55% dos evadidos são solteiros e 45% casados. O estudo 

revelou que a faixa etária predominante se encontra entre 26 a 35 anos, com 39%; em 

segundo, a faixa etária de 36 a 45 anos, com 29 % e em terceiro lugar, a faixa etária de 46 a 

55 anos, com 18%. Trata-se de uma faixa etária mais madura, que possui uma ocupação 

profissional, a grande maioria em atividades profissionais ligadas à educação (educadores não 

docentes), portanto, pessoas  já  inseridas no mercado de trabalho, que acumulam experiências 

cotidianas ricas de práticas profissionais. Assim, presume-se que quando associadas às 

técnicas vigentes, trarão excelentes contribuições às práticas pedagógicas.  

Quanto ao nível de escolaridade, 33% possui ensino superior completo, 

representando a maioria dos entrevistados. Em segundo lugar aparecem empatados os que 

possuem ensino médio completo e aqueles que já possuem pós-graduação, ambos com 27,2% 

das indicações. Verificamos que se trata de um perfil de aluno que apresenta boa qualificação 

profissional, e isso poderia desencadear evasão já que os cursos do programa Profuncionário 

oferecem formação técnica de nível médio, acarretando certo desinteresse, uma vez que o 

nível de escolaridade garantido é inferior, ou equivalente, ao nível já conquistado pela maioria 
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dos respondentes. Dessa forma, a titulação obtida com os cursos não possibilitaria nenhum 

incremento salarial e nem mesmo progressão na carreira, uma vez que não eleva a 

escolaridade.  

Percebe-se a necessidade de se repensar o Programa, e rediscutir o seu 

direcionamento e o ganho qualitativo proporcionado, uma vez que ele não está sendo capaz de 

elevar a escolaridade. Fica aqui a sugestão para que os gestores pontuem e valorizem a 

formação técnica do Profuncionário nas avaliações de desempenho e promoções, permitindo 

ganhos efetivos com os cursos.  

Quando perguntados se já tinham feito algum curso a distância antes, mais da 

metade (60%) dos alunos entrevistados afirmaram que nunca tinham feito um curso nessa 

modalidade e 40% afirmaram que já tinham feito algum curso a distância, portanto a maioria 

desconhecia a metodologia dos cursos, na qual o aluno precisa ser mais autônomo e 

responsável para poder estudar e ser um aluno ativo e participante dentro do processo de 

ensino aprendizagem. O desconhecimento das especificidades da modalidade a distância 

resultante da falta de experiência e contato com essa modalidade pode levar a dificuldades em 

relação ao desempenho acadêmico, pois dificulta a adaptação do aluno à rotina de estudo.  

A “falta de experiência em cursos a distância” é um dos motivos de evasão 

evidenciados por Abbad, Zerbini e Souza (2010). Moore e Kearsley (2007) afirmam que por 

não ter conhecimento do ambiente virtual de aprendizagem e da metodologia a distância, 

muitos alunos apresentam dificuldade de assimilação da cultura inerente à EaD, e segundo os 

autores, isso pode acarretar em evasão.  

Ao serem perguntados se conheciam os cursos do Profuncionário antes de se 

inscreverem, a grande maioria (94%) respondeu que não conhecia e apenas 6% respondeu que 

conhecia. O desconhecimento ou insuficiência de informações sobre o curso em que ingressou 

resulta em uma decisão inicial de cursá-lo, na maioria das vezes, impulsivamente frágil e sem 

reflexão suficiente, o que pode resultar em falsas expectativas em relação à formação 

pretendida. Isso pode contribuir para o surgimento de sentimentos de decepção, 

desmotivação, perda do entusiasmo e frustração, podendo desencadear na evasão do curso. O 

resultado sugere que o governo e as Instituições envolvidas na oferta do Profuncionário 

precisam investir na divulgação do programa junto ao seu público alvo. 

A análise da questão que buscou identificar a atividade profissional dos 

entrevistados confirmou que a maioria exerce funções ligadas à educação, como já era 

esperado, uma vez que os cursos são direcionados a esse público alvo. Do total de 102 

entrevistados, apenas 53 responderam a esse questionamento. Como algumas áreas de atuação 
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profissional informadas apresentaram uma grande aproximação, elas foram reagrupadas e 

organizadas em 05 (cinco) grupos: assistente técnico de educação, representa o grupo mais 

frequente com 12 indicações, secretaria escolar com 10 indicações, professor com 8 

indicações, supervisão, coordenação e direção, com 7 indicações e servente e serviços gerais 

com 5 indicações. Além de outras áreas, com 11 indicações. 

A pesquisa perguntou qual seria o motivo da escolha do curso pelo aluno, e após 

agrupamento por semelhança, a análise dos depoimentos revelou que a maioria relaciona-se à 

busca de mais qualificação e/ou aperfeiçoamento profissional, preparo para o exercício da 

profissão, aquisição de mais e novos conhecimentos, crescimento profissional ou então 

porque os cursos apresentam afinidade com a área de atuação profissional. 

Como já foi mencionado anteriormente, a formação em nível técnico de todos os 

funcionários da educação, independente da função exercida na escola, é um pré-requisito 

importante para o desenvolvimento profissional e aprimoramento no campo do trabalho, 

portanto, para a carreira, e essa é uma pretensão dos profissionais da educação e permeia a 

proposta pedagógica do Profuncionário, daí analisarmos ser essa compatível com as 

expectativas dos entrevistados. 

O resultado nos leva a crer que não ocorreu desencontro entre as expectativas dos 

alunos ao ingressarem e a proposta do Profuncionário, e por isso esse motivo não se 

configurou como determinante para a desistência dos alunos desses cursos, contrariando 

algumas pesquisas. 

Moore e Kearsley (2007) citam que dentre as principais causas para a evasão se 

inclue as “expectativas erradas por parte dos alunos”, quando esses elaboram uma imagem 

errada do curso que é oferecido. 

Para analisar os fatores que levaram à evasão, o questionário apresentou uma 

seção contendo 27 itens (motivos) que buscavam avaliar o “Grau de influência sobre a 

evasão” e deveriam ser respondidos em uma escala do tipo Likert de cinco pontos que variava 

de 1 (não interferiu), 2 (interferiu pouco), 3 (interferiu parcialmente), 4 (interferiu muito) até 5 

(interferiu totalmente). O entrevistado assinalava qual o grau de intensidade/influência com 

que os motivos considerados foram determinantes para a sua desistência do curso. 

Tomando como base a perspectiva apresentada por Biazus (2004), os motivos de 

evasão foram distribuídos em duas dimensões – endógenas (internas) e exógenas (externas) e 

posteriormente, agrupados em categorias. 

De acordo Biazus (2004) as causas endógenas da evasão na EaD estão 

relacionadas com fatores internos à instituição e ao curso que o aluno está cursando. Estes 
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fatores podem estar ligados a problemas de atitudes comportamentais, motivos institucionais e 

didático-pedagógicos. Nesse estudo trabalhamos com as dimensões e categorias das causas 

endógenas, conforme apresentado no quadro 12 a seguir. 

 

Quadro 12 - Dimensões Internas (endógenas) 
Componentes e indicadores internos prováveis da evasão 

Atitude Comportamental 

Inabilidade dos tutores presenciais. 

Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais. 

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância. 

Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do polo, quando solicitadas as informações. 

Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do curso, quando solicitadas as 
informações. 

Motivos Institucionais 

Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas). 

Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes. 

Requisitos didático-pedagógicos 

Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do mercado de trabalho. 

Pouca motivação por parte de tutores e professores. 

Desencontro de algumas disciplinas com as reais necessidades e capacidades dos cursistas. 

Linguagem dos módulos incompatível com o nível de escolaridade. 

Inadequação entre os conteúdos das disciplinas. 

Fonte: Dados primários. Adaptado pelo autor. 

 

Levando em consideração o componente Atitude comportamental, verificamos 

que este não influenciou de forma significativa a evasão, indicando uma relação satisfatória 

na interação tutor-aluno e coordenação-aluno. Para 76,5% dos alunos entrevistados, a 

inabilidade dos tutores não interferiu na evasão, coincidentemente 77,5% declararam que não 

houve desistência por falta de suporte e apoio dos tutores presenciais e dos tutores a distância, 

enquanto que 75,5% dos entrevistados, consideraram que a orientação e falta de apoio das 

coordenações de curso e de pólo, não influenciou a sua desistência do curso. Esse dado é 

importante uma vez que o tutor tem um papel fundamental na aprendizagem do aluno, pois é 

o responsável pela mediação da aprendizagem, servindo de elo entre o aluno e o professor.  

Quanto ao componente Motivos Institucionais, as deficiências na infraestrutura 

não interferiram na evasão segundo 68,6% dos entrevistados, enquanto para 11,8% significou 
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que interferiu totalmente, e para 5,9% interferiu muito.A falta de programa de assistência e 

apoio aos alunos carentes também não interferiu segundo 77,5% dos entrevistados, sendo que 

somente 4,9% dos alunos evadidos afirmaram ter influenciado totalmente na desistência do 

curso. Percebemos que apesar de não ter sido decisivo para a saída da maioria dos alunos, os 

polos não conseguem atender satisfatoriamente com uma estrutura adequada de laboratórios e 

acesso à internet, e nem bibliotecas. É preciso investir na melhoria da infraestrutura e das 

condições de oferta disponibilizadas nos pólos.  

Quanto aos requisitos didático-pedagógicos, a maioria dos entrevistados não 

considerou como determinantes para a evasão. Essa dimensão tem como indicadores: matriz 

curricular inadequada às exigências/interesses do mercado de trabalho (apenas 2% afirmou ter 

interferido totalmente), pouca motivação por parte de tutores e professores (apenas 4,9% 

afirmou ter interferido totalmente), desencontro de algumas disciplinas com as reais 

necessidades e capacidades dos alunos (3,9% afirmou ter interferido totalmente), linguagem 

dos módulos incompatível com o nível de escolaridade (não foi significativo para nenhum dos 

entrevistados) e inadequação entre os conteúdos das disciplinas (apenas 1% afirmou ter 

interferido totalmente). 

Conclui-se que não foram identificados problemas crônicos com os cursos em 

relação ao desenho dos módulos, matriz curricular, projeto político pedagógico, ou falta de 

acompanhamento do professor/tutor, bem como também não houve sinalizações de 

insatisfação com o pólo e a IES como razões de evasão.  

Segundo dados do UNIREDE. ESUD 2013, a proposta pedagógica do 

Profuncionário cumpre com o seu papel de contribuir para o processo educacional, na medida 

em que desenvolve habilidades necessárias ao desempenho pessoal e profissional, bem como 

atitudes e valores indispensáveis ao crescimento integral e à atuação como agente do processo 

de transformação e qualificação educacional, com vistas à prestação de serviços com 

qualidade e resultados de excelência à sociedade, e a pesquisa desenvolvida reafirmou a 

eficiência do programa. 

As causas exógenas da evasão na EaD segundo Biazus (2004), estão ligadas a 

problemas sócio-político-econômicos, vocação pessoal, características individuais e 

conjunturais. Ficou evidenciado neste estudo que o maior problema com a evasão nos cursos 

do Programa Profuncionário está relacionado às causas exógenas.  

Nesse estudo trabalhamos com as dimensões e categorias das causas exógenas, 

conforme apresentado no quadro 13 a seguir. 
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Quadro 13 - Dimensões Externas (exógenas) 
Componentes e indicadores externos prováveis da evasão 

Aspectos Conjunturais 

Mudança de residência/domicílio; 

Pressões familiares. 

Dificuldade de transporte para frequência aos encontros presenciais e plantões. 

Características Individuais 

Não atendimento das expectativas. 

Problemas de saúde. 

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática. 

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD. 

Vocação pessoal 

Desconhecimento prévio a respeito do curso. 

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional. 

Fatores Sócio-Político-Econômico 

Carga horária de trabalho intensa. 

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho. 

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso 

Falta de apoio e incentivo da Organização onde trabalha. 

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do Calendário Escolar. 

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso. 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto às características conjunturais, poucos alunos tiveram problemas 

relacionados à mudança de residência/domicílio. Para 2,9% dos entrevistados, a mudança 

interferiu totalmente, para 93,1% não houve interferência e as pressões familiares interferiram 

totalmente, segundo 3,9% dos entrevistados, e para 85,3% não interferiram. Em relação às 

dificuldades de transporte para frequência aos encontros presenciais e plantões, 8,8% dos 

evadidos afirmaram ter esse motivo interferido totalmente na sua decisão de abandonar o 

curso. 

Quanto às características individuais, poucos alunos apresentaram problemas de 

saúde, sendo que 3,9% afirmaram ter interferido totalmente na evasão, enquanto para 87,3% 

não interferiu. Na avaliação do grau de intensidade com que o não atendimento das 

expectativas interferiu na decisão dos alunos de abandonar o curso, verificou-se que para 

68,6% dos entrevistados significa que não interferiu, enquanto 9,8% indicaram que interferiu 

totalmente.  
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Para 9,8% dos entrevistados, as dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos 

de informática interferiram totalmente na sua evasão, empatados em segundo lugar, com 

7,8%, aparecem ter interferido muito e parcialmente. Para o UNIREDE. ESUD 2013 é valido 

lembrar que parte desta comunidade profissional é de uma época em que a educação 

tradicional conduzia o seu saber, seu contexto social, e isto dificulta a interação do mesmo 

com o mundo virtual, sendo que uma parcela significativa desses pode ser considerada 

imigrante virtual o que exige criatividade e paciência para incluí-lo no mundo digital.  

Não podemos desconsiderar o perfil dos alunos que responderam à pesquisa. Estes 

se inserem em uma faixa etária mais madura, com a maioria entre 26 a 45 anos (68% das 

indicações), portanto um perfil de estudantes com propensão ao medo, insegurança e pouco 

conhecimento a respeito dos ambientes virtuais e da EaD.  A inclusão digital dos estudantes 

do Profuncionário representa um desafio para os tutores, que buscam motivá-los a não desistir 

diante das dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem a distância, e isso se 

torna essencial para que o sucesso do aprendizado educacional seja garantido. 

Na opinião de 73,5% dos entrevistados as dificuldades de adaptação à 

metodologia EaD não foi preponderante na sua desistência do curso, ao contrário do que foi 

constatado em alguns estudos sobre a evasão na EaD. Dentre os entrevistados, 8,8% 

afirmaram ter esse motivo interferido totalmente, em seguida aparece aqueles que indicaram 

ter interferido muito com 5,9%, seguido por 4,9% que disseram ter interferido parcialmente. 

Quanto ao componente vocação pessoal, 78,4% dos entrevistados declararam que 

o desconhecimento prévio do curso não interferiu na sua desistência do curso, e apenas 3,9 % 

afirmaram que interferiu totalmente. Isto posto, pode-se inferir que esse fator não foi 

determinante para a evasão dos cursos pesquisados. Já a mudança de interesse, opção de vida 

e/ou indecisão profissional interferiu totalmente na desistência de 10,8% dos alunos e para 

70,6% não interferiu. 

Dentre as categorias consideradas motivadoras da evasão nos cursos analisados, 

os problemas sócio-político-econômicos foram revelados os grandes vilões. Nesse grupo se 

enquadram carga horária de trabalho intensa, a sobrecarga e acúmulo de atividades no 

trabalho, a falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso, falta de apoio 

e incentivo da Organização onde trabalha, dificuldade em conciliar encontros presenciais com 

os sábados letivos do calendário escolar e dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do 

curso. 

Aparece como um dos fatores preponderantes a falta de tempo para estudar, fazer 

as atividades e participar do curso, que segundo Biazus (2004), AbraEAD (2008) e o Censo 
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EAD.BR 2013 é o fator que mais atinge os alunos da modalidade a distância no Brasil. Na 

pesquisa realizada, dos 103 alunos entrevistados, 51 responderam que esse motivo interferiu 

totalmente na sua desistência do curso, representando 50% de indicações; 10,8 % disseram 

que interferiu muito; empatados com 9,8% apareceram as indicações interferiu parcialmente e 

pouco, e 19,6% indicaram que não interferiu. 

Na opinião de 40,2% dos entrevistados, a sobrecarga e o acúmulo de atividades no 

trabalho interferiu totalmente na sua desistência do curso, para 14% interferiu muito e para 

25,5% não interferiu. Dentre os entrevistados, 38,2% afirmaram que a carga horária de 

trabalho intensa interferiu totalmente e 6,9% indicaram ter interferido muito, seguido de 9,8% 

que disseram ter interferido parcialmente. Para 30,4% não interferiu. Para 28,4% dos 

entrevistados, a dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do 

calendário escolar interferiu totalmente na sua desistência do curso.  

Por outro lado, a pesquisa revelou que a falta de apoio e incentivo da organização 

onde trabalha não foi preponderante para a evasão dos cursos. Dentre os entrevistados, apenas 

2% afirmaram ter esse motivo interferido totalmente; em seguida aparece aqueles que 

indicaram ter interferido muito com 3,9%, seguido muito de perto por 5,9% que disseram ter 

interferido parcialmente. Para a maioria, 78,4%, a falta de apoio das organizações onde 

trabalham não interferiu na decisão de abandonar o curso. 

Dentre os entrevistados, 11,8% afirmaram que as dificuldades em acompanhar o 

desenvolvimento do curso interferiram totalmente na sua decisão de abandonar o curso; 

aparecem empatadas as indicações de ter interferido muito e parcialmente com 7,8%; 14,7% 

disseram ter interferido pouco e 57,8% afirmaram que esse motivo não interferiu na sua 

desistência. 

São muitos os relatos de alunos evadidos e casos encontrados na literatura que 

confirmam o problema de tempo, como uma das causas de não terem prosseguido no curso. 

Os alunos, após disponibilizarem muito tempo no trabalho, para a família e/ou em outras 

atividades, chegam a maioria das vezes cansados e exaustos, não disponibilizando mais tempo 

para os estudos. Essas atividades concorrentes nos “roubam” minutos do dia, resultam em 

ausências, atrasos na participação das atividades colaborativas, dificuldade no uso das 

ferramentas de comunicação, desestímulo frente à rotina do curso, perda de energia entre 

outros. Além disso, a sobrecarga traz como consequências o cansaço físico e mental, irritação, 

nervosismo, tensão, estresse, insônia e por fim, a queda na produtividade. 

Em síntese, segundo a percepção dos alunos evadidos entrevistados, os 

componentes sócio-político-econômicos se mostraram os maiores causadores da evasão nos 
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cursos Profuncionário do Polo sede de Teófilo Otoni. Reunidos nesse grupo se encontram os 

motivos que obtiveram o maior número de indicações de que interferiram totalmente na 

evasão dos cursos pesquisados. Os entrevistados destacam como principais motivos: em 1º 

lugar com 51 citações (50%) a falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do 

curso; em 2º lugar com 41 citações (40,2%) a sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho; 

em 3º lugar com 39 citações (38,2%) a carga horária de trabalho intensa; e em 4º lugar com 29 

citações (28,4%) a dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do 

calendário escolar. O quinto lugar ficou por conta de um empate entre as dificuldades em 

acompanhar o desenvolvimento do curso e as deficiências na infraestrutura, ambas com 12 

citações, equivalente a 11,8%. 

No gráfico 11 a seguir são apresentados os principais motivos do abandono dos 

cursos Profuncionário, apontados pelos alunos entrevistados, e classificados conforme o 

percentual de indicações dos alunos de que interferiu totalmente. 
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Gráfico 11 - Motivos de evasão dos cursos Profuncionário

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso.

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho.

Carga horária de trabalho intensa.

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do calendário escolar.

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso.

Deficiências na infraestrutura.

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional.

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática.

Não atendimento das expectativas.

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD.

 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 
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A tabela 05 apresenta a lista de motivos, ordenados segundo o número de 

indicações dos alunos evadidos de que interferiu totalmente. 

 

Tabela 05 – Motivos de evasão dos cursos Profuncionário em ordem de indicações que 
interferiu totalmente. 

Citações dos alunos evadidos % 

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso. 50,0% 

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho. 40,2% 

Carga horária de trabalho intensa. 38,2% 

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do calendário 
escolar. 

28,4% 

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso. 11,8% 

Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas). 11,8% 

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional. 10,8% 

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática. 9,8% 

Não atendimento das expectativas. 9,8% 

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD. 8,8% 

Dificuldade de transporte para frequência aos encontros presenciais e plantões. 8,8% 

Inabilidade dos tutores presenciais. 6,9% 

Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do polo, quando solicitadas as 
informações. 

6,9% 

Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais. 5,9% 

Pouca motivação por parte de tutores e professores. 4,9% 

Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes. 4,9% 

Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do curso, quando solicitadas as 
informações. 

4,9% 

Desencontro de algumas disciplinas com as reais necessidades e capacidades dos 
cursistas. 

3,9% 

Desconhecimento prévio a respeito do curso. 3,9% 

Problemas de saúde. 3,9% 

Pressões familiares. 3,9% 

Mudança de residência/domicílio. 2,9% 

Falta de apoio e incentivo da Organização onde trabalha. 2,0% 

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância. 2,0% 

Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do mercado de trabalho. 2,0% 

Inadequação entre os conteúdos das disciplinas. 1,0% 

Linguagem dos módulos incompatível com o nível de escolaridade. 0,0% 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora.  
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Nos anexos estão disponibilizados os gráficos de todos os supostos motivos de 

evasão da pesquisa e as respostas dos alunos evadidos em relação ao nível de interferência de 

cada um deles na sua opção de desistir do curso. 

 

6.2 Levantamento com os tutores e coordenadores 

 

A pesquisa realizada entrevistou também os 12 tutores presenciais e os 04 

coordenadores dos polos avançados vinculados ao polo sede de Teófilo Otoni, já que os 

mesmos representam o elo na relação professor, curso e aluno, e estabelecem a ligação da 

instituição com os polos de apoio presencial. 

Os tutores são de fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem a 

distância, pois eles são os grandes apoiadores do trabalho docente e os responsáveis pelo 

acompanhamento e comunicação sistemática com os alunos. Os Referenciais de Qualidade do 

MEC para Educação Superior a Distância, publicados pelo MEC em 2007, definem o tutor 

como:  

 

“[...] um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas 
atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contribuir para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico”. (BRASIL, 2007) 

 

Esses mesmos referenciais de qualidade do MEC apontam que um sistema de 

tutoria adequado e que qualifica o processo de aprendizagem é aquele que prevê a atuação de 

profissionais que ofereçam tutoria a distância e presencial. O tutor a distância é aquele que 

está afastado geograficamente do aluno e realiza o seu trabalho somente via ambiente virtual 

de aprendizagem. Já o tutor presencial atende os alunos no polo, em horários pré-

estabelecidos, então, seu trabalho é exercido tanto de forma presencial como via ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA). Os dois tipos de tutoria pressupõem que haja o domínio do 

conteúdo a ser trabalhado pelo curso/disciplina que o tutor atua e que tenham competências e 

habilidades mínimas, tais como dinamismo, criticidade, capacidade de interagir e propor 

interações entre os alunos, conhecimento e habilidade com as novas tecnologias de 

informação e comunicação. Para atuarem de forma qualificada é importante que professores e 

tutores sejam capacitados, conhecendo os fundamentos da EaD e modelos de tutoria 

existentes. (BRASIL, 2007). 
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Como já descrito anteriormente, não foram identificadas grandes insatisfações 

relacionadas ao trabalho dos tutores e coordenadores dos pólos de Teófilo Otoni e a pesquisa 

revelou que a maioria deles possui pós-graduação ou curso superior, caracterizando o bom 

nível de qualificação desses profissionais. Por isso a qualidade do trabalho dos tutores não 

interferiu significativamente na evasão dos alunos. Pela análise da questão sobre a atividade 

profissional foi detectado que a maioria dos tutores e coordenadores possuem experiência 

prática em alguma área ligada à educação, o que contribuiu para a qualidade da mediação 

pedagógica. 

Quando perguntados se já tinham experiência com algum curso a distância antes 

de serem coordenadores ou tutores do Profuncionário, 3 coordenadores e 5 tutores já 

possuíam experiência com a EaD, apenas 1 coordenador e os outros 7 tutores nunca tiveram 

contato com cursos a distância anteriormente. 

Mesmo com a maioria já tendo atuado em EaD, percebe-se pelo depoimento dos 

tutores e coordenadores que eles acreditam na necessidade de uma melhor 

capacitação/treinamento para atuação na tutoria, e por isso a instituição deve repensar essa 

questão. 

A partir do levantamento realizado tanto com os tutores quanto com os 

coordenadores, percebeu-se que o desconhecimento ou insuficiência de informações sobre o 

curso também é uma realidade presente entre esses atores. Essa é uma deficiência que precisa 

ser trabalhada, pois o conhecimento/domínio sobre o curso é condição básica e essencial para 

serem mais eficazes na sua prática. 

Ao serem perguntados se conheciam os cursos do Profuncionário antes de 

exercerem a função de tutor presencial ou de coordenador de pólo avançado, todos os 12 

tutores e os 04 coordenadores, foram unânimes em responder que não conheciam. Mais uma 

vez ressaltamos a necessidade das instituições envolvidas na oferta do Programa 

Profuncionário investirem na sua divulgação. 

Na análise dos motivos que levaram a evasão dos alunos, os coordenadores e 

tutores dos pólos avançados indicaram que as causas endógenas da evasão na EaD não foram 

razões determinantes para a desistência dos alunos. 

Na percepção dos tutores presenciais e coordenadores do polo sede de Teófilo 

Otoni, o componente Atitude comportamental não influenciou de forma significativa a evasão 

dos alunos. Todas as razões agrupadas nesse componente obtiveram na maioria das vezes 

indicações de que não interferiu ou interferiu pouco. 
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Quanto ao componente Motivos Institucionais, as deficiências na infraestrutura 

interferiram totalmente na evasão segundo 3 tutores e 1 coordenador,e interferiram muito para 

outro tutor e outro coordenador. Dois tutores disseram que interferiu parcialmente. Só 3 

tutores e 2 coordenadores acreditam que não interferiu, e para os outros 3 tutores interferiu 

pouco. Na opinião dos coordenadores é preciso investir na melhoria da infraestrutura física e 

tecnológica, e por conseguinte melhorar as condições de oferta disponibilizadas nos polos. 

Metade dos coordenadores acredita que a falta de programa de assistência e apoio 

aos alunos carentes interferiu totalmente na evasão dos alunos. Um acredita que interferiu 

pouco e o último que não interferiu. A opinião entre os tutores ficou dividida: 2 acreditam que 

interferiu totalmente, 2 que interferiu muito, 2 que interferiu parcialmente, 1 acha que 

interferiu pouco e os outros 5 que não interferiu.  

Os requisitos didático-pedagógicos, envolvendo matriz curricular inadequada às 

exigências/interesses do mercado de trabalho, pouca motivação por parte de tutores e 

professores, desencontro de algumas disciplinas com as reais necessidades e capacidades dos 

alunos, linguagem dos módulos incompatível com o nível de escolaridade e inadequação entre 

os conteúdos das disciplinas, não foram apontados como motivos preponderantes para a 

evasão nos cursos pesquisados. Segundo a perspectiva dos tutores e coordenadores, nenhum 

desses indicadores interferiu totalmente ou muito; para a maioria não interferiu ou interferiu 

pouco. 

Já as causas exógenas da evasão na EaD se revelaram as grandes motivadoras da 

evasão, também na opinião dos tutores e dos coordenadores dos pólos pesquisados. 

Quanto às características conjunturais, os problemas relacionados à mudança de 

residência/domicílio e as pressões familiares não receberam indicações dos tutores e 

coordenadores de que tenham interferido totalmente, nem muito. Na maioria das vezes para 

eles interferiu pouco ou não interferiu. Em relação às dificuldades de transporte para 

frequência aos encontros presenciais e plantões, a opinião dos coordenadores se dividiu entre 

interferiu totalmente e interferiu pouco; já entre os tutores, 1 afirmou ter esse motivo 

interferido totalmente, 4 afirmaram ter interferido muito e 3 parcialmente, 1 afirmou ter 

interferido pouco e os outros 3 que não interferiu na decisão do aluno de abandonar o curso. 

Quanto às características individuais, poucos tutores e coordenadores disseram 

que problemas de saúde tenham interferido totalmente ou muito, a maioria disse que interferiu 

pouco ou não interferiu.  Na avaliação deles sobre o grau de intensidade com que o não 

atendimento das expectativas interferiu na evasão dos alunos, verificou-se que para a maioria 
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significa que não interferiu ou interferiu pouco, apenas 1 tutor acredita que interferiu 

totalmente e 1, que interferiu muito.  

Quanto às dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática, 3 

tutores acreditam que essa razão interferiu totalmente na evasão, 3 tutores e 2 coordenadores 

pensam ter interferido muito, 2 tutores e 2 coordenadores pensam ter interferido parcialmente, 

3 tutores acreditam ter interferido pouco e apenas 1 tutor acha que não interferiu.  

Quanto às dificuldades de adaptação à metodologia EaD, 2 tutores acreditam que 

essa razão interferiu totalmente na evasão, 6 tutores e 1 coordenador acreditam ter interferido 

muito, 3 coordenadores pensam ter interferido parcialmente, 2 tutores acreditam ter 

interferido pouco e outros 2 tutores acham que não interferiu. A partir da análise da 

distribuição geral dos votos, pode-se inferir que na visão dos tutores e coordenadores esse 

fator foi significativo para a evasão dos cursos pesquisados. 

Em relação ao componente vocação pessoal, o indicador desconhecimento prévio 

a respeito do curso recebeu a seguinte votação: 2 tutores acreditam que essa razão interferiu 

totalmente na evasão, 4 tutores e 1 coordenador acreditam ter interferido muito, 2 tutores 

pensam ter interferido parcialmente, 1 coordenador acredita ter interferido pouco e 2 

coordenadores e os outros 4 tutores acham que não interferiu. Já a mudança de interesse, 

opção de vida e/ou indecisão profissional interferiu totalmente na desistência segundo 3 

tutores, 3 tutores e 1 coordenador acreditam ter interferido muito, 2 tutores pensam ter 

interferido parcialmente, 1 coordenador e 2 tutores acreditam ter interferido pouco e 2 

coordenadores e os outros 2 tutores acham que não interferiu. 

Dentre as categorias consideradas motivadoras da evasão nos cursos analisados, 

os problemas sócio-político-econômicos foram revelados os grandes vilões da evasão discente 

também na opinião dos coordenadores e dos tutores. Aparecem como fatores preponderantes a 

falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso, e a sobrecarga e o 

acúmulo de atividades no trabalho e a carga horária de trabalho intensa.  

Na pesquisa realizada, todos os 4 coordenadores apontaram a falta de tempo e a 

sobrecarga de trabalho como um motivo que interferiu totalmente ou muito na desistência do 

aluno, e para metade deles a carga horária de trabalho intensa interferiu muito. Segundo 3 

tutores, a falta de tempo para estudar é um motivo que interferiu totalmente, para 2 interferiu 

muito na desistência do aluno, e para metade deles interferiu parcialmente, com uma única 

citação de que não interferiu. 

Na opinião dos tutores, a sobrecarga e o acúmulo de atividades no trabalho 

recebeu 3 indicações de interferiu totalmente na desistência do curso, 1 citação de interferiu 



107 

 

muito e outra de que interferiu parcialmente. Cinco tutores citaram que interferiu pouco e 2 

que não interferiu. Dentre os tutores, 4 afirmaram que a carga horária de trabalho intensa 

interferiu totalmente e 3 indicaram ter interferido muito, 1 disse ter interferido parcialmente e 

4 que não interferiu 

Em relação a dificuldade de conciliar encontros presenciais com os sábados 

letivos do calendário escolar, a opinião dos coordenadores se dividiu entre interferiu 

totalmente e interferiu pouco; já entre os tutores, 3 afirmaram ter esse motivo interferido 

totalmente, 5 afirmaram ter interferido muito, 3 afirmaram ter interferido pouco e o último 

que não interferiu na decisão do aluno de abandonar o curso. 

Assim como na opinião dos alunos, a pesquisa com tutores e coordenadores 

revelou que a falta de apoio e incentivo da organização onde trabalha não foi preponderante 

para a evasão dos cursos. A maioria disse ter interferido parcialmente. 

Quanto às dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso, a opinião 

dos coordenadores se dividiu entre interferiu muito e interferiu pouco. Dos tutores, 2 

afirmaram ter esse motivo interferido totalmente, 3 afirmaram ter interferido muito, 4 

afirmaram ter interferido parcialmente e 3 que não interferiu na decisão do aluno de 

abandonar o curso. 

Em síntese, a pesquisa revelou que também na perspectiva dos tutores e 

coordenadores, os componentes sócio-político-econômicos se mostraram os grandes 

responsáveis pela evasão dos cursos Profuncionário do Polo sede de Teófilo Otoni. Reunidos 

nesse grupo se encontram os motivos que obtiveram o maior número de indicações de que 

interferiram totalmente ou muito na evasão dos cursos pesquisados.  

Segundo os tutores destacam-se como os principais motivos: em 1º lugar com 4 

citações de que interferiu totalmente e 3 de que interferiu muito, está a carga horária de 

trabalho intensa; em seguida, com 3 indicações de que interferiram totalmente, aparecem os 

indicadores falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso, a sobrecarga 

e acúmulo de atividades no trabalho e a dificuldade em conciliar encontros presenciais com os 

sábados letivos do calendário escolar. As dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de 

informática e a mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional, receberam 3 

indicações de terem interferido totalmente e 3 de terem interferido muito. Também citadas 

com 3 votos de terem interferido totalmente aparecem as deficiências na infraestrutura 

(físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas). 

A tabela 06 foi construída a partir de uma tentativa de organizar e ordenar os 

motivos de desistência dos alunos em função do grau de intensidade com que influenciaram 
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na evasão dos cursos pesquisados, segundo a visão e indicação dos tutores. O grau de 

influência/intensidade foi definido conforme o percentual de indicações de que interferiu 

totalmente ou muito. 

 

Tabela 06 – Motivos principais de evasão dos cursos Profuncionário em ordem de indicações 
que interferiu totalmente (IT) e/ou interferiu muito (IM) 

Citações dos tutores presenciais IT IM % IM 

Carga horária de trabalho intensa. 4 3 33,3% 

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos 
do calendário escolar. 

3 5 25% 

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso. 3 2 25% 

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho. 3 1 25% 

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática. 3 3 25% 

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional. 3 3 25% 

Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e 
tecnológicas). 

3 1 25% 

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso. 2 3 16,7% 

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD. 2 6 16,7% 

Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes. 2 2 16,7% 

Desconhecimento prévio a respeito do curso. 2 4 16,7% 

Não atendimento das expectativas. 1 1 8,3% 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora.  

 

Segundo os coordenadores destacam-se como os principais motivos: 

primeiramente com 2 citações de que interferiu totalmente se encontra a falta de programa de 

assistência e apoio aos alunos carentes, em seguida com 1 indicação de que interferiram 

totalmente aparecem os indicadores falta de tempo para estudar, fazer as atividades e 

participar do curso, a dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos 

do calendário escolar, a dificuldade de transporte para frequência aos encontros presenciais e 

plantões e as deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas).A 

sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho obtiveram indicação de todos os tutores de 

que interferiu muito na evasão. A carga horária de trabalho intensa e as dificuldades em 

utilizar os recursos tecnológicos de informática, tiveram 2 indicações de que interferiram 

muito. Também com 2 indicações de terem interferido muito foram citadas as dificuldades de 

adaptação à metodologia EaD e as dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso. 
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A tabela 07 foi construída a partir de uma tentativa de organizar e ordenar os 

motivos de desistência dos alunos em função do grau de intensidade com que influenciaram 

na evasão dos cursos pesquisados, segundo a visão e indicação dos coordenadores. O grau de 

influência/intensidade foi definido conforme o percentual de indicações de que interferiu 

totalmente ou muito. 

 

Tabela 07– Motivos principais de evasão dos cursos Profuncionário em ordem de indicações 
que interferiu totalmente (IT) e/ou interferiu muito (IM) 

 
 

 
Citações dos coordenadores – Inteferiu totalmente (IT) IT % 

 
 

 
Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes. 2 50% 

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso. 1 25% 

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do 
calendário escolar. 

1 25% 

Dificuldade de transporte para freqüência aos encontros presenciais e plantões. 1 25% 

Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas). 
1 
 

25% 

 
 

 
Citações dos coordenadores – Inteferiu muito (IM) IM % 

 
 

 
Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho. 4 100% 

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso. 3 25% 

Carga horária de trabalho intensa. 2 50% 

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática. 2 50% 

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD. 1 25% 

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso. 1 25% 

Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora.  

 

Nos anexos estão disponibilizados os gráficos de todos os supostos motivos de 

evasão da pesquisa e as respostas dos tutores e coordenadores em relação ao nível de 

interferência de cada um deles na opção do aluno de desistir do curso. 

Ao final do questionário utilizado para coleta de dados dos tutores e 

coordenadores foi disponibilizado um espaço para que esses pudessem expressar suas 

sugestões de melhorias, críticas e reclamações sobre os cursos do Profuncionário. A seguir 

serão apresentadas algumas transcrições dos relatos de tutores e coordenadores. 
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A maioria deles reclamou da falta de pontualidade na entrega dos materiais 

impressos (apostilas) e da deficiência de comunicação e interação com os tutores a distância, 

professores e coordenadores dos cursos.  

“A maior crítica que eu tenho a respeito do Programa Profuncionário é a falta de 
apoio dos tutores a distância aos tutores presenciais e aos alunos, pois eles demoram 
a responder aos tutores quando os procuram precisando de alguma orientação”.  
 
“Sinto falta da presença de representantes do instituto nos polos presenciais”.  
 
“É preciso maior envolvimento da coordenação e tutor a distância e, principalmente, 
conhecimento prévio da realidade do polo (possibilidades e facilidades para 
implementação e funcionamento)”. 

 

Para muitos tutores e coordenadores, a carga horária dos cursos é extensa e os 

intervalos entre uma disciplina e outra são curtos, assim como os prazos para 

desenvolvimento das atividades.  

 

“De acordo com a realidade dos funcionários de escola, levando em consideração a 
dupla jornada dos professores que participaram dos cursos, observo certa pressão 
sobre o tempo disponível de cada disciplina, o que acabava “atropelando” o 
desenvolvimento das mesmas”. 
 
“A carga horária do curso é muito extensa e são muitas atividades para serem 
desenvolvidas em um curto espaço de tempo. Deveria ter maior intervalo entre uma 
disciplina e outra”. 

 

Foram feitas reclamações das condições de funcionamento dos cursos, 

principalmente em relação a ausência de laboratórios de informática e inadequada 

infraestrutura para acesso ao AVA. 

 

“Na oferta da EaD os alunos devem ter acesso a equipamentos de qualidade para o 

uso da  tecnologia. Um dos dificultadores da participação e permanência dos alunos 

com certeza foi a ausência de laboratórios e outras ferramentas tecnológicas, não 

disponibilizadas no local dos encontros e plantões. É inadmissível que programas de 

cursos à distância não ofereçam as condições de que os alunos necessitam para o 

acesso ao AVA.  Essa é uma variável importante porque muitos alunos não possuem 

computadores próprios".   

 

“Os alunos que não possuíam computadores pessoais, tinham muita dificuldade de 

envio de tarefas via correio eletrônico, principalmente na plataforma. Mesmo os 

alunos que possuíam computadores tinham pouca habilidade para seu devido uso e 

dos recursos tradicionalmente empregados em ações educacionais à distância, como, 

por exemplo, internet ou fóruns. Outros alunos somente tinham acesso a 

computadores e internet no trabalho, fato que, associado ao bloqueio praticado ao 
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uso individual dos funcionários, impedia-os de acompanhar devidamente o curso. 

Mesmo os que tinham acesso a computador ou a internet em suas residências, 

devido à qualidade dos recursos foram prejudicados”.  

“Como tinham dificuldades relacionadas ao uso dos recursos tecnológicos 

empregados em cursos à distância, os alunos em geral utilizaram o AVA apenas 

como repositório do memorial, que era  construído  fora do ambiente e depois 

postado  para  o tutor a distância, não passando a interagir na plataforma, para  tirar 

dúvidas  e participar de discussões, de fóruns e de bate papo”. 

 

Foram apontadas dificuldades de assimilação da cultura inerente à EaD. Lacunas 

de aprendizagem. 

“Na sua maioria, os alunos do Profuncionário não sabiam qual era a metodologia de 

um curso a distância. Portanto, o despreparo, a falta de habilidade para o uso da 

tecnologia e a baixa qualidade da formação escolar anterior exibida por alguns 

alunos trouxeram sérias dificuldades de desempenho e, sem dúvida contribuiu para a 

evasão. Muitos alunos não conseguiam estudar sozinhos, não detinham a capacidade 

de ser autodidata, por não estarem preparados para quebrar paradigmas 

educacionais. O aluno muitas vezes se sentia solitário, e com falta de estímulo para 

uma caminhada autônoma. Outro detalhe importante é que alguns alunos 

acreditaram que o custo benefício do sacrifício para obter um diploma de curso 

técnico a distância não valia mais a pena para sua função. Em decorrência da não 

adaptação do aluno à modalidade da EaD, muitos  desistiram antes mesmo de chegar 

a metade do curso”. 

 

Os tutores comentaram sobre as dificuldades de deslocamento até o polo de 

ensino,a falta de tempo para conciliar as atividades profissionais, pessoais e as do curso, e as 

dificuldades para frequência aos encontros presenciais e plantões. 

 

“O Polo de Teófilo Otoni absorveu alunos residentes na sede do município e muitos 

oriundos dos municípios circunvizinhos, e na maioria das vezes a prefeitura não 

disponibilizou ônibus para o traslado de cursistas. Todos esses alunos eram 

profissionais em exercício da função em escolas estaduais e/ou municipais, que após 

uma carga horária de mais de 30 horas semanais dedicadas ao trabalho, não tinham 

mais disposição, nem computadores próprios para entrarem na plataforma e 

responder às atividades propostas. Destarte, residindo fora, esses alunos, sem ajuda 

de custo para alimentação apresentaram dificuldades para conciliar as atividades 

pessoais, profissionais e estruturais dos cursos a distância. Além de cumprir a 

jornada de trabalho semanal, tinham de cumprir os sábados letivos do calendário 
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escolar e o Calendário do Profuncionário por sua vez com incompatibilidade em 

alguns sábados letivos das escolas públicas”.  

 

Quanto a Proposta pedagógica dos cursos técnicos do Profuncionário, os tutores 

reconheceram que ela contribuiu significativamente para a formação dos funcionários da 

educação, exercendo grande importância na melhoria do desempenho do “educador’ em 

exercício na Secretaria Escolar, Alimentação e Multimeios Didáticos.  

Porém foram feitas algumas considerações e sugestões em relação à organização 

curricular dos cursos que seguia uma estrutura modular, dividida em três módulos essenciais 

para o aprendizado do aluno que englobam a formação conceitual, profissional e 

complementar. No entanto, a organização da base teórica e seleção do conteúdo programático 

dos módulos de estudos, na proposta pedagógica, dificultaram a compreensão do conteúdo 

para as produções de atividades avaliativas, no início dos cursos. Os alunos do Profuncionário 

tiveram muitas dificuldades iniciais, por exemplo, com a construção do memorial. Foram 

sugeridas alterações na ordem das disciplinas: 

 

“Para iniciar a escrita do memorial, o ideal seria que, as disciplinas “Produção 

Textual na Educação”bem como “Técnicas de Redação e Arquivo”, pudessem se 

antecipar ao Núcleo de Formação Pedagógica oportunizando a abordagem técnica 

indispensável à prática escrita do memorial. O desconhecimento sobre como 

produzir o memorial gerou muitas dificuldades entre os cursistas, somadas à 

dificuldade de frequência aos plantões semanais para tira-dúvidas junto aos tutores. 

Além disso, a disciplina “Informática Básica” se antecipada, poderia contribuir, 

significativamente, para as produções escritas dos “Pratiques” e demais atividades 

da proposta”.  

 

Foram muitas as manifestações sobre a necessidade de melhorias na infra-

estrutura física e tecnológica dos pólos, maior capacitação de tutores e de se disponibilizar um 

suporte maior aos tutores presenciais e coordenadores dos polos avançados, além de um 

acompanhamento mais de perto por parte dos responsáveis pela EaD no IFNMG.  

Por fim, a partir das análises realizadas e das dimensões e categorias consideradas 

na pesquisa, constatou-se que as dificuldades citadas pelos alunos evadidos, tutores e 

coordenadores dos cursos do Profuncionário do polo sede de Teófilo Otoni são comuns a 

outros cursos a distância. 
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7 CONSIDERAÇÕES 
 

A partir do presente estudo observou-se que EaD abre os caminhos de acesso e 

expansão para o Ensino Técnico e Superior no Brasil, abrangendo assim uma  camada da 

população que em outras épocas, por uma série de fatores, encontrava barreiras de acesso a 

esse nível de ensino. É justamente nesse aspecto, que se pode justificar a crescente expansão 

da educação a distância em nosso país.   

Ficou evidente o aumento do número de cursos EaD ofertados, como também o 

crescimento da quantidade de alunos ingressantes, porém, um fator a se destacar nessa 

trajetória é a evasão escolar, uma vez que não é interessante que se tenha somente um grande 

número de ingressantes e sim uma taxa satisfatória de concluintes.  

A evasão é citada em várias pesquisas como o maior problema dos cursos EaD e o 

estudo realizado mostrou índices de evasão preocupantes para os cursos do Profuncionário do 

pólo sede de Teófilo Otoni/MG, do IFNMG. Os dados indicaram que 40,2% dos estudantes 

que ingressaram no Polo conseguiram terminar com êxito e 59,8% abandonaram os cursos. 

Revelou que o perfil é composto em sua grande maioria por integrantes do sexo feminino, 

com idade mais madura, que possuem boa qualificação profissional e já estão inseridos no 

mercado de trabalho, desenvolvendo atividades ligadas às diversas áreas da educação. 

Nossas hipóteses eram que os motivos que levaram os alunos a evadirem dos 

cursos estavam relacionados com causas endógenas (ausência de laboratórios de informática e 

inadequada infraestrutura para as atividades práticas de acesso ao AVA, complexidade teórica 

do conteúdo das disciplinas ofertadas e problemas relacionados à tutoria) e exógenas 

(dificuldade de acesso à Internet e falta de habilidade para usar a tecnologia corretamente, 

falta de apoio e de incentivo da Instituição onde trabalha, dificuldades para frequência aos 

encontros presenciais e plantões, e dificuldade de assimilação da cultura inerente à EaD) ou 

seja, com fatores internos e externos, respectivamente, a instituição e ao curso que o aluno 

está.  

Com os resultados obtidos, ficou evidenciado que o problema da evasão, nos 

cursos objeto deste estudo, estão relacionados principalmente às causas exógenas, com 

destaque para a falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso, a 

sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho, carga horária de trabalho intensa dificuldade 

em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do calendário escolar e 

dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso.  
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Podemos observar que as causas de evasão reveladas na pesquisa estão associadas 

a limitações pessoais e profissionais, portanto de foro do próprio aluno, impondo dificuldades 

de intervenção nestes aspectos para controle da evasão. 

A implantação dos Cursos Técnicos na modalidade a distância configura-se como 

um instrumento precioso para o contexto da realidade socioeconômica do país e da região de 

abrangência do IFNMG, expandindo o ensino na área técnica e tecnológica em menor espaço 

de tempo e com qualidade, criando assim uma nova sistemática de ação, fundamentada no 

atendimento das necessidades da comunidade para a melhoria da qualidade de vida da sua 

população. 

É importante frisar que os estudos realizados contemplaram a investigação 

específica de uma realidade - a dos cursos Profuncionário, do pólo sede de Teófilo Otoni/MG 

do IFNMG, portanto não se pretende generalizar os dados e resultados apresentados para 

todos os contextos da educação a distância. Mas, indiscutivelmente, a pesquisa fornece sua 

contribuição para a ampliação do conhecimento na área, e permite, dentro de uma análise 

desta realidade, possibilidades de intervenção junto à Instituição, pólos de apoio presencial, 

coordenações e tutores, no desafio contínuo para manter os alunos no curso e diminuir os 

índices de evasão. 

O estudo de caso desenvolvido não pretende se esgotar, mas ser um instrumento 

de fomento a novas pesquisas e ações para a qualidade da educação a distância. 
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GRÁFICOS E TABELAS DA PESQUISA – ALUNOS EVADIDOS 
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Gráfico 12  - Alunos Evadidos - Idade

18 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

55 a 66 anos

De 67 anos acima

Itens n  %

Feminino 88 87%

Masculino 13 13%

101 100%

Tabela 09  - Alunos evadidos - Sexo

87%

13%

Gráfico 13  - Alunos Evadidos - Sexo

Feminino

Masculino

 

Itens n %

18 a 25 anos 10 10,0%

26 a 35 anos 39 39,0%

36 a 45 anos 29 29,0%

46 a 55 anos 18 18,0%

55 a 66 anos 4 4,0%

De 67 anos acima 0 0,0%

100 100,0%

Tabela 08  - Alunos evadidos - Idade



 

Tabela 10  - Alunos evadidos - Estado civil

Ensino médio Incompleto

Ensino médio completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-Graduação

Tabela 11 - Alunos evadidos - Escolaridade

27%

Gráfico 15  

Itens n  %

Solteiro (a) 54 55%

Casado (a) 44 45%

98 100%

Tabela 10  - Alunos evadidos - Estado civil
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Gráfico 14  - Alunos Evadidos  - Estado 
civil

Solteiro (a)

Casado (a)

 

Itens n %

Ensino médio Incompleto 3 2,91%

Ensino médio completo 28 27,18%

Superior Incompleto 10 9,71%

Superior Completo 34 33,01%

Pós-Graduação 28 27,18%

103 100,00%

Tabela 11 - Alunos evadidos - Escolaridade

 

3%

27%

10%
33%

27%

Gráfico 15  - Alunos Evadidos - Escolaridade

Ensino médio 
Incompleto

Ensino médio 
completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-Graduação
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Itens n  %

Sim 41 40%

Não 61 60%

102 100%

Tabela 12  - Alunos evadidos - Você já tinha 

feito curso a distância antes?
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Gráfico 16  - Alunos evadidos - Você já tinha 

feito algum curso a distância antes ?

Sim

Não

 

 

Itens n %

Sim 6 7%

Não 96 93%

102 100%

Tabela 13  - Alunos evadidos - Conhecia os 

cursos do Profuncionário antes de se inscrever ?
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Gráfico 17  - Alunos evadidos - Conhecia os 
cursos do programa profuncionário antes 

de se increver?

Sim

Não
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Influência n %

1 Não interferiu 78 76,5%

2 Interferiu pouco 4 3,9%

3 Interferiu parcialmente 7 6,9%

4 Interferiu muito 6 5,9%

5 Interferiu totalmente 7 6,9%

102 100%

Tabela 14  - Alunos evadidos - Motivo 01                                                                                                       

Inabilidade dos tutores presenciais
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Gráfico 18 - Alunos evadidos - Motivo 01 
Inabilidade dos tutores presenciais

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

 

Influência n %

1 Não interferiu 79 77,5%

2 Interferiu pouco 5 4,9%

3 Interferiu parcialmente 10 9,8%

4 Interferiu muito 2 2,0%

5 Interferiu totalmente 6 5,9%

102 100,0%

Tabela 15 - Alunos evadidos - Motivo 02                                                                                               

Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais
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Gráfico 19 - Alunos evadidos - Motivo 02 
Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 79 77,5%

2 Interferiu pouco 12 11,8%

3 Interferiu parcialmente 5 4,9%

4 Interferiu muito 4 3,9%

5 Interferiu totalmente 2 2,0%

102 100%

Tabela 16 - Alunos evadidos - Motivo 03                                                 

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância
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Gráfico 20 - Alunos evadidos - Motivo 03

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 77 75,5%

2 Interferiu pouco 8 7,8%

3 Interferiu parcialmente 9 8,8%

4 Interferiu muito 3 2,9%

5 Interferiu totalmente 5 4,9%

102 100%

Tabela 17 - Alunos evadidos - Motivo 04                                                                                                      

Pouca motivação por parte de tutores e professores
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Gráfico 21 - Alunos evadidos - Motivo 04
Pouca motivação por parte de tutores e 

professores

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 77 75,5%

2 Interferiu pouco 7 6,9%

3 Interferiu parcialmente 10 9,8%

4 Interferiu muito 1 1,0%

5 Interferiu totalmente 7 6,9%

102 100,0%

Tabela 18 - Alunos evadidos - Motivo 05                                                                                                                                        

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação 

do polo, quando solicitadas as informações
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Gráfico 22 - Alunos evadidos - Motivo 05 

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação 
do polo, quando solicitadas as informações

Não interferiu Interferiu pouco Interferiu parcialmente

Interferiu muito Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 77 75,5%

2 Interferiu pouco 12 11,8%

3 Interferiu parcialmente 8 7,8%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 5 4,9%

102 100,0%

Tabela 19 - Alunos evadidos - Motivo 06                                                                                                                                              

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação do 

curso, quando solicitadas as informações
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Gráfico 23 - Alunos evadidos - Motivo 06

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação 
do curso, quando solicitadas as informações

Não interferiu Interferiu pouco Interferiu parcialmente

Interferiu muito Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 70 68,6%

2 Interferiu pouco 10 9,8%

3 Interferiu parcialmente 4 3,9%

4 Interferiu muito 6 5,9%

5 Interferiu totalmente 12 11,8%

102 100,0%

Tabela 20 - Alunos evadidos - Motivo 07                                                                                                                      

Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, 

audiovisuais e tecnológicas)
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Gráfico 24 - Alunos evadidos - Motivo 07 

Deficiências na infraestrutura 
(físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas)

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 74 72,5%

2 Interferiu pouco 17 16,7%

3 Interferiu parcialmente 7 6,9%

4 Interferiu muito 2 2,0%

5 Interferiu totalmente 2 2,0%

102 100,0%

Tabela 21 - Alunos evadidos - Motivo 08                                                                                                              

Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do 

mercado de trabalho
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Gráfico 25 - Alunos evadidos - Motivo 08
Matriz curricular inadequada às 

exigências/interesses do mercado de 
trabalho

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 



134 

 

Influência n %

1 Não interferiu 72 70,6%

2 Interferiu pouco 9 8,8%

3 Interferiu parcialmente 12 11,8%

4 Interferiu muito 5 4,9%

5 Interferiu totalmente 4 3,9%

102 100,0%

Tabela 22 - Alunos evadidos - Motivo 09                                                                           

Desencontro de algumas disciplinas com as reais 

necessidades e capacidades dos cursistas
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Gráfico 26 - Alunos evadidos - Motivo 09

Desencontro de algumas disciplinas com as 
reais necessidades e capacidades dos cursistas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 81 79,4%

2 Interferiu pouco 15 14,7%

3 Interferiu parcialmente 6 5,9%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

102 100,0%

Tabela 23 - Alunos evadidos - Motivo 10                                                                          

Linguagem dos módulos incompatível com o nível de 

escolaridade
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Gráfico 27 - Alunos evadidos - Motivo 10

Linguagem dos módulos incompatível com o 
nível de escolaridade

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 81 79,4%

2 Interferiu pouco 11 10,8%

3 Interferiu parcialmente 5 4,9%

4 Interferiu muito 4 3,9%

5 Interferiu totalmente 1 1,0%

102 100,0%

Tabela 24 - Alunos evadidos - Motivo 11                                                                                                             

Inadequação entre os conteúdos das disciplinas

 

0

100
81

11 5 4 1

Gráfico 28 - Alunos evadidos - Motivo 11

Inadequação entre os conteúdos das 
disciplinas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 66 77,5%

2 Interferiu pouco 9 8,8%

3 Interferiu parcialmente 6 5,9%

4 Interferiu muito 3 2,9%

5 Interferiu totalmente 5 4,9%

89 100,0%

Tabela 25 - Alunos evadidos - Motivo 12                                                                                                                                        

Falta de programa de assistência e apoio aos alunos 

carentes
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Gráfico 29 - Alunos evadidos - Motivo 12
Falta de programa de assistência e apoio 

aos alunos carentes

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 59 57,8%

2 Interferiu pouco 15 14,7%

3 Interferiu parcialmente 8 7,8%

4 Interferiu muito 8 7,8%

5 Interferiu totalmente 12 11,8%

102 100,0%

Tabela 26 - Alunos evadidos - Motivo 13                                                                                 

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do 

curso
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Gráfico 30 - Aluns evadidos - Motivo 13

Dificuldades em acompanhar o 
desenvolvimento do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 69 67,6%

2 Interferiu pouco 7 6,9%

3 Interferiu parcialmente 8 7,8%

4 Interferiu muito 8 7,8%

5 Interferiu totalmente 10 9,8%

102 100,0%

Tabela 27 - Alunos evadidos - Motivo 14                                                                                                                          

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de 

informática
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Gráfico 31 - Alunos evadidos  - Motivo 14
Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos 

de informática
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Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 75 73,5%

2 Interferiu pouco 7 6,9%

3 Interferiu parcialmente 5 4,9%

4 Interferiu muito 6 5,9%

5 Interferiu totalmente 9 8,8%

102 100,0%

Tabela 28 - Alunos evadidos - Motivo 15                                                                                                                        

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD
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Gráfico 33 - Alunos evadidos - Motivo 16 
Mudança de interesse, opção de vida e/ou 

indecisão profissional

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 72 70,6%

2 Interferiu pouco 9 8,8%

3 Interferiu parcialmente 5 4,9%

4 Interferiu muito 5 4,9%

5 Interferiu totalmente 11 10,8%

102 100,0%

Tabela 29 - Alunos evadidos - Motivo 16                                                                                                                                                              

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão 

profissional
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Gráfico 32 - Alunos evadidos - Motivo 15

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 89 87,3%

2 Interferiu pouco 4 3,9%

3 Interferiu parcialmente 4 3,9%

4 Interferiu muito 1 1,0%

5 Interferiu totalmente 4 3,9%

102 100,0%

Tabela 30 - Alunos evadidos - Motivo 17                                                                                                 

Problemas de Saúde
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Gráfico 34 - Alunos evadidos - Motivo 17

Problemas de Saúde

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 87 85,3%

2 Interferiu pouco 7 6,9%

3 Interferiu parcialmente 3 2,9%

4 Interferiu muito 1 1,0%

5 Interferiu totalmente 4 3,9%

102 100,0%

Tabela 31 - Alunos evadidos - Motivo 18                                                                                                                

Pressões familiares
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Gráfico 35 - Alunos evadidos - Motivo 18

Pressões familiares

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 80 78,4%

2 Interferiu pouco 11 10,8%

3 Interferiu parcialmente 5 4,9%

4 Interferiu muito 2 2,0%

5 Interferiu totalmente 4 3,9%

102 100,0%

Tabela 32- Alunos evadidos - Motivo 19                                                                                                   

Desconhecimento prévio a respeito do curso
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Gráfico 36 - Alunos evadidos - Motivo 19
Desconhecimento prévio a respeito do 

curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 95 93,1%

2 Interferiu pouco 4 3,9%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 3 2,9%

102 100,0%

Tabela 33 - Alunos evadidos - Motivo 20                                                                                                                             

Mudança de residência/domicílio
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Gráfico 37 - Alunos evadidos - Motivo 20

Mudança de residência/ domicílio

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 



140 

 

Influência n %

1 Não interferiu 80 78,4%

2 Interferiu pouco 10 9,8%

3 Interferiu parcialmente 6 5,9%

4 Interferiu muito 4 3,9%

5 Interferiu totalmente 2 2,0%

102 100,0%

Tabela 34 - Alunos evadidos - Motivo 21                                                                                                        

Falta de apoio e incentivo da organização onde 

trabalha
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Gráfico 38 - Alunos evadidos - Motivo 21
Falta de apoio e incentivo da organização onde 

trabalha

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 70 68,6%

2 Interferiu pouco 11 10,8%

3 Interferiu parcialmente 5 4,9%

4 Interferiu muito 6 5,9%

5 Interferiu totalmente 10 9,8%

102 100,0%

Tabela 35 - Alunos evadidos - Motivo 22                                                                                                     

Não atendimento das expectativas
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Gráfico 39 - Alunos evadidos  - Motivo 22

Não atendimento das expectativas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 26 25,5%

2 Interferiu pouco 14 13,7%

3 Interferiu parcialmente 7 6,9%

4 Interferiu muito 14 13,7%

5 Interferiu totalmente 41 40,2%

102 100,0%

Tabela 36 - Alunos evadidos - Motivo 23                                                                                                       

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho
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Gráfico 40 - Alunos evadidos - Motivo 23
Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 20 19,6%

2 Interferiu pouco 10 9,8%

3 Interferiu parcialmente 10 9,8%

4 Interferiu muito 11 10,8%

5 Interferiu totalmente 51 50,0%

102 100,0%

Tabela 37 - Alunos evadidos  - Motivo 24                                                                                                       

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do 

curso
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Gráfico 41 - Alunos evadidos - Motivo 24

Falta de tempo para estudar, fazer as 
atividades e participar do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 31 30,4%

2 Interferiu pouco 15 14,7%

3 Interferiu parcialmente 10 9,8%

4 Interferiu muito 7 6,9%

5 Interferiu totalmente 39 38,2%

102 100,0%

Tabela 38 - Alunos evadidos - Motivo 25                                                                                                                  

Carga horária de trabalho intensa
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Gráfico 42 - Alunos evadidos - Motivo 25

Carga horária de trabalho intensa

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 37 36,3

2 Interferiu pouco 11 10,8

3 Interferiu parcialmente 12 11,8

4 Interferiu muito 13 12,7

5 Interferiu totalmente 29 28,4

102 100,0

Tabela 39 - Alunos evadidos - Motivo 26                                                                            

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os 

sábados letivos do calendário escolar
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Gráfico 43 - Alunos evadidos - Motivo 26

Dificuldade em conciliar encontros 
presenciais com os sábados letivos do 

calendário escolar

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 78 76,5%

2 Interferiu pouco 6 5,9%

3 Interferiu parcialmente 7 6,9%

4 Interferiu muito 2 2,0%

5 Interferiu totalmente 9 8,8%

102 100,0%

Tabela 40 - Alunos evadidos - Motivo 27                                                                                                            

Dificuldadede transporte para frequência aos encontros 

presenciais e plantões
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Gráfico 44 - Alunos evadidos  - Motivo 27

Dificuldadede transporte para frequência 
aos encontros presenciais e plantões

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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GRÁFICOS E TABELAS DA PESQUISA – TUTORES 
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Gráfico 46 - Tutores - Idade 

18 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

55 a 66 anos

de 67 anos acima
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Gráfico 45  - Tutores - Escolaridade 

Ensino médio 
Incompleto

Ensino médio 
completo

Superior Incompleto

Superior Completo

n %

18 a 25 anos 1 8,3%

26 a 35 anos 5 41,7%

36 a 45 anos 4 33,3%

46 a 55 anos 1 8,3%

55 a 66 anos 0 0,0%

de 67 anos acima 1 8,3%

12 100,0%

Tabela 42 - Tutores - Idade

Itens %

Ensino médio Incompleto 0%

Ensino médio completo 16%

Superior Incompleto 67%

Superior Completo 0

Pós-Graduação 17%

100%12

2

2

0

8

Tabela 41 - Tutores - Escolaridade

n

0
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n %

Sim 5 42,0%

Não 7 58,0%

12 100,0%

Tabela 43 - Tutores - Você já tinha experiência com curso 

a distância antes ?
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Gráfico 47 - Tutores - Você já tinha experiência 

com curso a distância antes ?

Sim Não

 

n %

Sim 0 0,0%

Não 12 100,0%

12 100,0%

Tabela 44 - Tutores - Conhecia os cursos do programa 

profuncionário antes de ser tutor ?
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100%

Gráfico 48 - Tutores - Conhecia os cursos do 
programa profuncionário antes de ser tutor ?

Sim Não
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Itens n %

1 Não interferiu 10 83,3%

2 Interferiu pouco 1 8,3%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 45 - Tutores - Motivo 01                                                                                                                    

Inabilidade dos tutores presenciais
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Gráfico 49 - Tutores - Motivo 01
Inabilidade dos tutores presenciais

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 10 83,3%

2 Interferiu pouco 1 8,3%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 46 - Tutores - Motivo 02                                                                        

Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais
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Gráfico 50 - Tutores - Motivo 02
Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais.

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 7 58,3%

2 Interferiu pouco 3 25,0%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 47 - Tutores - Motivo 03                                                       

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância
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Gráfico 51 - Tutores - Motivo 03

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 9 75,0%

2 Interferiu pouco 2 16,7%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 1 8,3%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 48 - Tutores - Motivo 04                                                                                                      

Pouca motivação por parte de tutores e professores
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Gráfico 52 - Tutores - Motivo 04

Pouca motivação por parte de tutores e 
professores

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 6 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 6 50,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 49 - Tutores - Motivo 05                                                                                            

Orientação insuficiente e falta de apoio da 

coordenação do polo, quando solicitadas as 
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Gráfico 53 - Tutores - Motivo 05
Orientação insuficiente e falta de apoio da 

coordenação do polo, quando solicitadas as 
informações

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 3 25,0%

2 Interferiu pouco 2 16,7%

3 Interferiu parcialmente 7 58,3%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 50 - Tutores - Motivo 06                                                                                      

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação do 

curso, quando solicitadas as informações
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Gráfico 54 - Tutores - Motivo 06 
Orientação insuficiente e falta de apoio da 

coordenação do curso, quando solicitadas as 
informações

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 



149 

 

Itens n %

1 Não interferiu 3 25,0%

2 Interferiu pouco 3 25,0%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 1 8,3%

5 Interferiu totalmente 3 25,0%

12 100,0%

Tabela 51 - Tutores - Motivo 07                                                                                           

Deficiência na infraestrutura (físicas, didáticas, 

audiovisuais e tecnológicas)
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Gráfico 55 - Tutores - Motivo 07

Deficiência na infraestrutura 
(físicas, didáticas, audiovisuais e 

tecnológicas)

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 7 58,3%

2 Interferiu pouco 4 33,3%

3 Interferiu muito 0 0,0%

4 Interferiu parcialmente 1 8,3%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 52 - Tutores - Motivo 08                                                                      

Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do 

mercado de trabalho
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Gráfico 56 - Tutores - Motivo 08

Matriz curricular inadequada às 
exigências/interesses do mercado de trabalho

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu muito Interferiu parcialmente

Interferiu totalmente

 



150 

 

Itens n %

1 Não interferiu 1 8,3%

2 Interferiu pouco 6 50,0%

3 Interferiu parcialmente 5 41,7%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 53 - Tutores - Motivo 09                                                                    

Desencontro de algumas disciplinas com as reais 

necessidades e capacidades dos cursistas

 

0

10
1

6 5

0 0

Gráfico 57 - Tutores - Motivo 09
Desencontro de algumas disciplinas com as 

reais necessidades e capacidades dos 
cursistas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 6 50,0%

2 Interferiu pouco 4 33,3%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 2 16,7%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 54 - Tutores - Motivo 10                                                                      

Linguagem dos módulos incompatível com o nível de 

escolaridade
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Gráfico 58 - Tutores - Motivo 10

Linguagem dos módulos incompatível com o 
nível de escolaridade
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Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 8 66,7%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 4 33,3%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 55 - Tutores - Motivo 11                                                                    

Inadequação entre os conteúdos das disciplinas
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Gráfico 59 - Tutores - Motivo 11

Inadequação entre os conteúdos das 
disciplinas.

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 5 41,7%

2 Interferiu pouco 1 8,3%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 2 17,0%

5 Interferiu totalmente 2 17,0%

12 100,7%

Tabela 56 - Tutores - Motivo 12                                                             

Falta de programa de assitência e apoio aos alunos 
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Gráfico 60 - Tutores - Motivo 12

Falta de programa de assitência e apoio aos 
alunos carentes
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Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 3 25,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu Parcialmente 4 33,3%

4 Interferiu muito 3 25,0%

5 Interferiu totalmente 2 16,7%

12 100,0%

Tabela 57 - Tutores - Motivo 13                                                                                

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso
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Gráfico 61 - Tutores - Motivo 13 
Dificuldades em acompanhar o 

desenvolvimento do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu Parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 1 8,3%

2 Interferiu pouco 3 25,0%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 3 25,0%

5 Interferiu totalmente 3 25,0%

12 100,0%

Tabela 58 - Tutores - Motivo 14                                                                                         

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de 

informática
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Gráfico 62 - Tutores - Motivo 14 

Dificuldades em utilizar os recursos 
tecnológicos de informática

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 2 16,7%

2 Interferiu pouco 2 16,7%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 6 50,0%

5 Interferiu totalmente 2 16,7%

12 100,0%

Tabela 59 - Tutores - Motivo 15                                                   

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD
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Gráfico 63 - Tutores - Motivo 15
Dificuldades de adaptação à metodologia EaD

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 2 16,7%

2 Interferiu pouco 2 16,7%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 3 25,0%

5 Interferiu totalmente 3 25,0%

12 100,0%

Tabela 60 - Tutores - Motivo 16                                                                      

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão 

profissional
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Gráfico 64 - Tutores - Motivo 16
Mudança de interesse, opção de vida e/ou 

indecisão profissional

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 4 33,3%

2 Interferiu pouco 7 58,3%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 61 - Tutores - Motivo 17                                                                        

Problemas de sáude
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Gráfico 65 - Tutores - Motivo 17 

Problemas de sáude

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 7 58,3%

2 Interferiu pouco 4 33,3%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 62 - Tutores - Motivo 18                                                                     

Pressões familiares 
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Gráfico 66 - Tutores - Motivo 18 

Pressões familiares

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 4 33,3%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 4 33,3%

5 Interferiu totalmente 2 16,7%

12 100,0%

Tabela 63 - Tutores - Motivo 19                                             

Desconhecimento prévio a respeito do curso
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Gráfico 67 - Tutores - Motivo 19 
Desconhecimento prévio a respeito do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 8 66,7%

2 Interferiu pouco 2 16,7%

3 Interferiu parcialmente 2 16,7%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

12 100,0%

Tabela 64 - Tutores - Motivo 20                                                         

Mudança de residência/domicílio
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Gráfico 68 - Tutores - Motivo 20

Mudança de residência/domicílio

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 3 25%

2 Interferiu pouco 3 25%

3 Interferiu parcialmente 6 50%

4 Interferiu muito 0 0%

5 Interferiu totalmente 0 0%

12 100%

Tabela 65 - Tutores - Motivo 21                                                                                      

Falta de apoio e incentivo da organização onde 
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Gráfico 69 - Tutores - Motivo 21
Falta de apoio e incentivo da organização 

onde trabalha

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 5 41,7%

2 Interferiu pouco 4 33,3%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 1 8,3%

5 Interferiu totalmente 1 8,3%

12 100,0%

Tabela 66 - Tutores - Motivo 22                                                                  

Não atendimento das expectativas
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Gráfico 70 - Tutores - Motivo 22 

Não atendimento das expectativas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 2 16,7%

2 Interferiu pouco 5 41,7%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 1 8,3%

5 Interferiu totalmente 3 25,0%

12 100,0%

Tabela 67 - Tutores - Motivo 23                                                                 

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho
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Gráfico 71 - Tutores - Motivo 23 

Sobrecarga e acúmulo de atividades no 
trabalho

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não Interferiu 1 8,3%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 6 50,0%

4 Interferiu muito 2 16,7%

5 Interferiu totalmente 3 25,0%

12 100,0%

Tabela 68 - Tutores - Motivo 24                                                                                            

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar 

do curso
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Gráfico 72 - Tutores - Motivo 24
Falta de tempo para estudar, fazer as 

atividades e participar do curso

Não Interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 4 33,3%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 1 8,3%

4 Interferiu muito 3 25,0%

5 Interferiu totalmente 4 33,3%

12 100,0%

Tabela 69 - Tutores - Motivo 25                                                                                              

Carga horária de trabalho intensa

 

0

2

4

4

0

1

3

4

Gráfico 73 - Tutores - Motivo 25
Carga horária de trabalho intensa

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Itens n %

1 Não interferiu 1 8,3%

2 Interferiu pouco 3 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 interferiu muito 5 41,7%

5 Interferiu totalmente 3 25,0%

12 100,0%

Tabela 70 - Tutores - Motivo 26                                                                                                       

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com 

os sábados letivos do calendário escolar
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Gráfico 74 - Tutores - Motivo 26

Dificuldade em conciliar encontros 
presenciais com os sábados letivos 

do calendário escolar

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente interferiu muito

Interferiu totalmente
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Itens n %

1 Não interferiu 3 25,0%

2 Interferiu pouco 1 8,3%

3 Interferiu parcialmente 3 25,0%

4 Interferiu muito 4 33,3%

5 Interferiu totalmente 1 8,3%

12 100,0%

Tabela 71 - Tutores - Motivo 27                                                                                                             

Dificuldade de transporte para frequência aos encontros 

presenciais e plantões
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Gráfico 75 - Tutores - Motivo 27

Dificuldade de transporte para frequência 
aos encontros presenciais e plantões

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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GRÁFICOS E TABELAS DA PESQUISA – COORDENADORES 

 

Escolaridade Respostas %

Ensino médio Incompleto 0 0%

Ensino médio completo 1 25%

Superior Incompleto 0 0%

Superior Completo 1 25%

Pós-Graduação 2 50%

4 100%

Tabela 72 - Coordenadores - Escolaridade

 

0%

25%

0%

25%

50%

Gráfico 76 - Coordenadores - Escolaridade                                             

Ensino médio 
Incompleto

Ensino médio 
completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-Graduação

 

n  %

Sim 3 75%

Não 1 25%

4 100%

Tabela 73 - Coordenadores - Você já tinha experiência 

com curso a distância antes?

 

75%

25%

Gráfico 77 - Coordenadores - Você já tinha 

experiência com curso a distância antes ?

Sim

Não
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n %

Sim 0 0%

Não 4 100%

4 100%

Tabela 74 - Coordenadores - Conhecia os cursos do 

Programa Profuncionário antes de ser coordenador ?

 

0%

100%

Gráfico 78 - Coordenadores - Conhecia os 

cursos do Programa Profuncionário antes de 
ser coordenador ?

Sim

Não

 

Influência n %

1 Não interferiu 3 75,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 75 - Coordenadores - Motivo 01                                                                       

Inabilidade dos tutores presenciais.
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Gráfico 79 - Coordenadores - Motivo 01

Inabilidade dos tutores presenciais

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 2 50,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 76 - Coordenadores - Motivo 02                                                                                                                 

Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais
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Gráfico 80 - Coordenadores - Motivo 02
Falta de suporte e apoio dos tutores 

presenciais

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 1 25,0%

2 Interferiu pouco 2 50,0%

3 Interferiu parcialmente 1 25,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 77 - Coordenadores - Motivo 03                                                                                                   

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância
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Gráfico 81 - Coordenadores - Motivo 03

Falta de suporte e apoio dos tutores a distância

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 2 50%

3 Interferiu parcialmente 0 0%

4 Interferiu muito 0 0%

5 Interferiu totalmente 0 0%

4 100%

Tabela 78 - Coordenadores - Motivo 04                                                                                                              

Pouca motivação por parte de tutores e professores
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Gráfico   82 - Coordenadores - Motivo 04

Pouca motivação por parte de tutores e 
professores

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 3 75,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 79 - Coordenadores - Motivo 05                                                                                                      

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação do polo, 

quando solicitadas as informações
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Gráfico 83 - Coordenadores - Motivo 05
Orientação insuficiente e falta de apoio da 

coordenação do polo, quando solicitadas as 

informações

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50%

2 Interferiu pouco 2 50%

3 Interferiu parcialmente 0 0%

4 Interferiu muito 0 0%

5 Interferiu totalmente 0 0%

4 100%

Tabela 80 - Coordenadores - Motivo 06                                                                                                           

Orientação insuficiente e falta de apoio da coordenação do 

curso, quando solicitadas as informações

 

0

2

2 2

0 0 0

Gráfico 84 - Coordenadores - Motivo 06

Orientação insuficiente e falta de apoio da 
coordenação do curso, quando solicitadas as 

informações

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 1 25,0%

4 100,0%

Tabela 81 - Coordenadores - Motivo 07                                                

Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e 

tecnológicas)
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Gráfico 85 - Coordenadores - Motivo 07
Deficiências na infraestrutura 

(físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas)

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 2 50,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 82 - Coordenadores - Motivo 08                                                                      

Matriz curricular inadequada às 

exigências/interesses do mercado de trabalho
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Gráfico 86 - Coordenadores - Motivo 08
Matriz curricular inadequada às 

exigências/interesses do mercado de 

trabalho

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 1 25,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 1 25,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 83 - Coordenadores - Motivo 09                                                                        

Desencontro de algumas disciplinas com as reais 

necessidades e capacidades dos cursistas
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Gráfico 87 - Coordenadores - Motivo 09

Desencontro de algumas disciplinas com 
as reais necessidades e capacidades dos 

cursistas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 0 0,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 3 75,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 84 - Coordenadores - Motivo 10                                                                                                                     

Linguagem dos módulos incompatível com o nível de 

escolaridade

 

0

5

0
1

3

0 0

Gráfico 88 - Coordenadores - Motivo 10
Linguagem dos módulos incompatível com 

o nível de escolaridade

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 1 25,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 85 - Coordenadores - Motivo 11                                                                                   

Inadequação entre os conteúdos das disciplinas
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Gráfico 89 - Coordenadores - Motivo 11

Inadequação entre os conteúdos das 
disciplinas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 1 25,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 2 50,0%

4 100,0%

Tabela 86 - Coordenadores - Motivo 12                                                                     

Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes
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Gráfico 90 - Coordenadores - Motivo12
Falta de programa de assistência e apoio aos 

alunos carentes

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 0 0,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 87 - Coordenadores - Motivo 13                                                                                   

Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso
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Gráfico 91 - Coordenadores - Motivo 13

Dificuldades em acompanhar o 
desenvolvimento do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 0 0,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 2 50,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 88 - Coordenadores - Motivo 14                                                                                            

Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática
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Gráfico 92 - Coordenadores - Motivo 14
Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de 

informática

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 0 0,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 3 75,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 89 - Coordenadores - Motivo 15                                                                                                                   

Dificuldades de adaptação à metodologia EaD
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Gráfico 93 - Coordenadores - Motivo 15
Dificuldades de adaptação à metodologia EaD

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

 Tabela 90 - Coordenadores - Motivo 16                                                                                                        

Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão 

profissional
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Gráfico 94 - Coordenadores - Motivo 16

Mudança de interesse, opção de vida e/ou 
indecisão profissional

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 3 75,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 91 - Coordenadores - Motivo 17                                                                                

Problemas de Saúde
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Gráfico 95 - Coordenadores - Motivo 17
Problemas de Saúde

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 3 75,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 92 - Coordenadores - Motivo 18                                                                     

Pressões familiares
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Gráfico 96 - Coordenadores - Motivo 18

Pressões familiares

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 93 - Coordenadores - Motivo 19                                                      

Desconhecimento prévio a respeito do curso
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Gráfico 97 - Coordenadores - Motivo 19

Desconhecimento prévio a respeito do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 1 25,0%

2 Interferiu pouco 2 50,0%

3 Interferiu parcialmente 1 25,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 94 - Coordenadores - Motivo 20                                                                                

Mudança de residência/ domicílio
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Gráfico 98 - Coordenadores - Motivo 20
Mudança de residência/domicílio

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 1 25,0%

2 Interferiu pouco 1 25,0%

3 Interferiu parcialmente 1 25,0%

4 Interferiu muito 1 25,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 95 - Coordenadores - Motivo 21                                                               

Falta de apoio e incentivo da organização onde trabalha
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Gráfico 99 - Coordenadores - Motivo 21
Falta de apoio e incentivo da organização onde 

trabalha

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 



172 

 

Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 96 - Coordenadores - Motivo 22                                                                          

Não atendimento das expectativas
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Gráfico 100 - Coordenadores - Motivo 22
Não atendimento das expectativas

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 0 0,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 0 0,0%

4 Interferiu muito 3 75,0%

5 Interferiu totalmente 1 25,0%

4 100,0%

Tabela 97 - Coordenadores - Motivo 23                                                                                            

Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho
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Gráfico 101 - Coordenadores - Motivo 23
Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 98 - Coordenadores - Motivo 24                                                                                                

Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar 

do curso
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Gráfico 102 - Coordenadores - Motivo 24

Falta de tempo para estudar, fazer as 
atividades e participar do curso

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 99 - Coordenadores - Motivo 25                                                                           

Carga horária de trabalho intensa

0

2

2

0

2

0 0

Gráfico 103 - Coordenadores - Motivo 25

Carga horária de trabalho intensa

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 100 - Coordenadores - Motivo 26                                                                                                                                                            

Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os 

sábados letivos do calendário escolar

 

0

2

2

0

2

0 0

Gráfico 104 - Coordenadores - Motivo 26
Dificuldade em conciliar encontros 

presenciais com os sábados letivos do 
calendário escolar

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente

 

Influência n %

1 Não interferiu 2 50,0%

2 Interferiu pouco 0 0,0%

3 Interferiu parcialmente 2 50,0%

4 Interferiu muito 0 0,0%

5 Interferiu totalmente 0 0,0%

4 100,0%

Tabela 101 - Coordenadores - Motivo 27                                                                                                         

Dificuldade de transporte para frequência aos encontros 

presenciais e plantões

0

2

2

0

2

0 0

Gráfico 105 - Coordenadores - Motivo 27
Dificuldade de transporte para frequência aos 

encontros presenciais e plantões

Não interferiu Interferiu pouco

Interferiu parcialmente Interferiu muito

Interferiu totalmente
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Quadro 03 - Polos de oferta dos cursos da Rede e-Tec Brasil – IFNMG 

Polos Sede Polos Avançados (Municípios parceiros) 

Almenara 

Divisópolis, Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, 

Jordânia, Mata Verde, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Santo 

Antônio do Jacinto, Cachoeira do Pajeú, Pedra Azul 

Araçuaí 

Berílo, Caraí, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, 

Jenipapo de Minas, Medina, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, 

Ponto dos Volantes, Comercinho, Virgem da Lapa 

Arinos 

Bonfinópolis de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada 

Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Pintópolis, 

Riachinho, Unaí,  Uruana de Minas, Urucuia 

Januária 

Bonito de Minas, Ibiracatu, Itacarambi, Manga, Montalvânia, 

Pedras de Maria da Cruz, São Francisco, Japonvar, São 

Romão, Lontra. 

Montes Claros 

Bocaiúva, Botumirim, Brasília de Minas, Capitão Enéas, 

Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Drumont,  Juramento, 

Glaucilândia,  Guaraciama, Mirabela, Olhos D'água, Janaúba,  

Jaíba,  Mato Verde,  Coração de Jesus, Porteirinha 

Pirapora 
Ibiaí, Jequitaí, Lassance, Ponto Chique, Santa Fé de Minas, 

Várzea da Palma 

Salinas 

 

Águas Vermelhas, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Grão 

Mogol, Indaiabira, Santa Cruz de Salinas, Ninheira;  

Novorizonte,  Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas. 

Diamantina Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina. 

Teófilo Otoni Catugi, Itambacuri e Poté 

Fonte: Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec Brasil no IFNMG, 2013. 
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QUADRO 04 - DIAGRAMA DA ESTRUTURA CURRICULAR DO PROFUNCIONÁRIO 
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NÚCLEO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (MÓDULOS COMUNS) – 420h 

Módulos Introdutórios – 60 horas 
1 – Orientações Gerais – 20 horas 
2 – Fundamentos e Práticas em EaD – 20 horas  
3 – Orientações da Prática Profissional – 20 horas 

Módulos de Formação Pedagógica – 360 horas 
1 – Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e gestores – 60 
horas  
2 – Educadores e Educandos: tempos históricos – 60 horas 
3 – Homem, Pensamento e Cultura: abordagem filosófica e antropológica – 60 
horas  
4 – Relações Interpessoais: abordagem psicológica - 60 horas 
5 – Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação – 60 
horas  
6 – Gestão da Educação Escolar – 60 horas 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECÍFICA  

 Módulos de Formação Técnica Geral (MÓDULOS COMUNS) – 180h  
1 – Informática Básica – 60 horas 
2 – Produção Textual – 60 horas 
3 – Direito Administrativo – 60 horas 

Módulos de Formação Técnica Específica - 420h - 07 disciplinas de 60 horas cada 

Técnico em 
secretaria Escolar 

Técnico em 
Multimeios Didáticos 

Técnico em 
Alimentação Escolar 

Técnico em 
Infraestrutura 

Escolar 

1. Trabalho Escolar e 
Teorias 
Administrativas  

2. Gestão 
Democrática nos 
Sistemas e na 
Escola  

3. Legislação Escolar  

4. Técnicas de 
Redação e Arquivo 

5. Contabilidade na 
Escola 

6. Administração de 
Materiais 

7. Estatística Aplicada 
à Educação 

1. Teorias da 
Comunicação 

2. Audiovisuais 

3. Biblioteca Escolar  

4. Laboratórios  

5. Oficinas Culturais 

6. Informática 
Aplicada à 
Educação 

7. Informática 
Aplicada às Artes 

1. Alimentação e 
Nutrição no Brasil 

2. Alimentação 
Saudável e 
Sustentável  

3. Políticas de 
Alimentação 
Escolar 

4. Produção e 
Industrialização de 
Alimentos  

5. Organização e 
Operação de 
Cozinhas Escolares  

6. Planejamento e 
Preparo de 
Alimentos 

7. Cardápios 
Saudáveis 

1. Teorias do 
Espaço 
Educativo 

2. Meio 
Ambiente, 
Sociedade e 
Educação 

3. Higiene e 
Segurança 
nas Escolas  

4. Equipamentos 
Hidráulicos e 
Sanitários 

5. Equipamentos 
Elétricos e 
Eletrônicos  

6. Equipamentos 
e Materiais 
Didáticos 

7. Técnicas de 
Construção 

Fonte: Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec Brasil no IFNMG, 2013. 
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Quadro 05 - Matriz curricular do curso técnico em Secretaria escolar 

 
 

 

NÚCLEOS 
 

 

MÓDULOS / COMPONENTES CURRICULARES 
 

 
CH 

horas 
 

Núcleo 
PPS/ 
horas 

 

 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

Módulos Introdutórios 
 

60 
 

- 
 Orientações Gerais 

 
20 
 

- 
 Fundamentos e Práticas em EaD 

 
20 
 

- 
 Orientações da Prática Profissional 

 
20 
 

- 
 Módulos da Formação Pedagógica 

 
360 
 

100 
 Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e 

gestores 
 

60 
 

20 
 

Educadores e Educandos: tempos históricos 
 

60 
 

10 
 Homem, Pensamento e Cultura: abordagens filosófica e antropológica 

 
60 
 

10 
 Relações Interpessoais: abordagem psicológica 

 
60 
 

20 
 Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação 

 
60 
 

20 
 Gestão da Educação Escolar 

 
60 
 

20 
 

 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
TÉCNICA E 
FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 

Módulos 
 

180 
 

- 
 Informática Básica 

 
60 
 

- 
 Produção Textual na Educação Escolar 

 
60 
 

- 
 Direito Administrativo e do trabalho 

 
60 
 

- 
 Módulos 

 
420 
 

200 
 Trabalho Escolar e Teorias Administrativas 

 
60 
 

10 
 Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola 

 
60 
 

10 
 Legislação Escolar 

 
60 
 

30 
 Técnicas de Redação e Arquivo 

 

60 

 

40 

 Contabilidade na Escola 
 

60 
 

45 
 Administração de Materiais 

 
60 
 

45 
 Estatística Aplicada à Educação 

 
60 
 

20 
 TOTAL 

 
 1.020 

 
300 
 Fonte: Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec Brasil no IFNMG, 2013. 
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Quadro 06 -  Matriz curricular do curso técnico em Multimeios didáticos 
 
 

 

NÚCLEOS 
 

 

MÓDULOS / COMPONENTES CURRICULARES 
 

 
CH 

horas 
 

Núcleo 
PPS/ 
horas 

 

 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

Módulos Introdutórios 
 

60 
 

- 
 Orientações Gerais 

 
20 
 

- 
 Fundamentos e Práticas em EaD 

 
20 
 

- 
 Orientações da Prática Profissional 

 
20 
 

- 
 Módulos da Formação Pedagógica 

 
360 
 

100 
 Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e 

gestores 
 

60 
 

20 
 

Educadores e Educandos: tempos históricos 
 

60 
 

10 
 Homem, Pensamento e Cultura: abordagens filosófica e antropológica 

 
60 
 

10 
 Relações Interpessoais: abordagem psicológica 

 
60 
 

20 
 Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação 

 
60 
 

20 
 Gestão da Educação Escolar 

 
60 
 

20 
 

 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
TÉCNICA E 
FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 

Módulos 
 

180 
 

- 
 Informática Básica 

 
60 
 

- 
 Produção Textual na Educação Escolar 

 
60 
 

- 
 Direito Administrativo e do Trabalho 

 
60 
 

- 
 Módulos 

 
420 
 

200 
 Teorias da Comunicação 

 
60 
 

20 
 Audiovisuais 

 
60 
 

20 
 Biblioteca Escolar 

 
60 
 

30 
 

Laboratórios 
 

60 
 

30 
 Oficinas Culturais 

 
60 
 

20 
 Informática Aplicada à Educação 

 
60 
 

40 
 Informática Aplicada às Artes 

 
60 
 

40 
 TOTAL 

 
 1.020 

 
300 
 

Fonte: Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec Brasil no IFNMG, 2013. 
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Quadro 07 - Matriz curricular do curso técnico em Alimentação escolar 
 

 

NÚCLEOS 
 

 

MÓDULOS / COMPONENTES CURRICULARES 
 

 
CH 

horas 
 

Núcleo 
PPS/ 
horas 

 

 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

Módulos Introdutórios 
 

60 
 

- 
 

Orientações Gerais 
 

20 
 

- 
 

Fundamentos e Práticas em EaD 
 

20 
 

- 
 

Orientações da Prática Profissional 
 

20 
 

- 
 Módulos da Formação Pedagógica 

 
360 
 

100 
 

Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e 
gestores 
 

60 
 

20 
 

Educadores e Educandos: tempos históricos 
 

60 
 

10 
 

Homem, Pensamento e Cultura: abordagens filosófica e antropológica 
 

60 
 

10 
 

Relações Interpessoais: abordagem psicológica 
 

60 
 

20 
 

Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação 
 

60 
 

20 
 

Gestão da Educação Escolar 
 

60 
 

20 
 

 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
TÉCNICA E 
FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 

Módulos 
 

180 
 

- 
 

Informática Básica 
 

60 
 

- 
 

Produção Textual na Educação Escolar 
 

60 
 

- 
 

Direito Administrativo e do trabalho 
 

60 
 

- 
 

Módulos 
 

420 
 

200 
 

Alimentação e Nutrição no Brasil 
 

60 
 

10 
 

Alimentação Saudável e Sustentável 
 

60 
 

30 
 

Políticas de Alimentação Escolar 
 

60 
 

10 
 

Produção e Industrialização de Alimentos 

 

60 

 

30 

 
Organização e Operação de Cozinhas Escolares 
 

60 
 

40 
 

Planejamento e Preparo de Alimentos 
 

60 
 

40 
 

Cardápios Saudáveis 
 

60 
 

40 
 

TOTAL 
 

 1.020 
 

300 
 

Fonte: Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec Brasil no IFNMG, 2013. 
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Quadro 08 - Matriz curricular do curso técnico em Infraestrutura escolar 
 

 

NÚCLEOS 
 

 

MÓDULOS / COMPONENTES CURRICULARES 
 

 
CH 

horas 
 

Núcleo 
PPS/ 
horas 

 

 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

Módulos Introdutórios 
 

60 
 

- 
 

Orientações Gerais 
 

20 
 

- 
 

Fundamentos e Práticas em EaD 
 

20 
 

- 
 

Orientações da Prática Profissional 
 

20 
 

- 
 

Módulos da Formação Pedagógica 
 

360 
 

100 
 

Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e 
gestores 
 

60 
 

20 
 

Educadores e Educandos: tempos históricos 
 

60 
 

10 
 

Homem, Pensamento e Cultura: abordagens filosófica e antropológica 
 

60 
 

10 
 

Relações Interpessoais: abordagem psicológica 
 

60 
 

20 
 

Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação 
 

60 
 

20 
 

Gestão da Educação Escolar 
 

60 
 

20 
 

 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
TÉCNICA E 
FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 

Módulos 
 

180 
 

- 
 

Informática Básica 
 

60 
 

- 
 

Produção Textual na Educação Escolar 
 

60 
 

- 
 

Direito Administrativo e do Trabalho 
 

60 
 

- 
 Módulos 

 
420 
 

200 
 

Teorias do Espaço Educativo 
 

60 
 

10 
 

Meio Ambiente, Sociedade e Educação 
 

60 
 

30 
 

Higiene e Segurança nas Escolas 
 

60 
 

30 
 

Equipamentos Hidráulicos e Sanitários 

 

60 

 

40 

 Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 
 

60 
 

30 
 

Equipamentos e Materiais Didáticos 
 

60 
 

30 
 

Técnicas de Construção 
 

60 
 

30 
 TOTAL 

 
 1.020 

 
300 

 
Fonte: Projeto básico de implantação de cursos no âmbito da rede e-Tec Brasil no IFNMG, 2013. 
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Tabela 02 - Causas de evasão nos diferentes cursos EaD reveladas pelo Censo EAD.BR 2013 

Causas de 
evasão 

Número de respostas 

Total Regulamenta-
dos totalmente 

a distância 

Regulamen-
tados semi-
presenciais 

Disciplinas  
EaD de cursos 

presenciais 

Livres não 
corporativos 

Livres 
corporativos 

Falta de tempo 
para estudar e 
participar do 

curso 

75 36 19 77 55 261 

Acúmulo de 
atividades no 

trabalho 
43 26 10 45 51 174 

Falta de 
adaptação à 
metodologia 

55 22 16 41 28 160 

Viagens a 
trabalho 

23 12 2 8 16 61 

Desemprego 27 15 2 9 1 53 

Custo da 
matricula e/ou 
mensalidades 

do curso 

20 9 4 6 2 39 

Impedimentos 
criados pela(s) 

chefia(s) 
6 2 0 5 8 21 

Outros 17 9 3 9 6 44 

Total 260 131 56 200 166 
813 

Não informado 41 47 57 60 51 257 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 (ABED, 2013). 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – ALUNOS EVADIDOS  
 

Estamos realizando uma pesquisa sobre os motivos que levaram à evasão dos cursos do programa 

Profuncionário, ministrados no Polo Sede de Teófilo Otoni, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no 

âmbito da Rede e-Tec Brasil. Você iniciou um dos cursos e não o concluiu, por isso gostaríamos de fazer 

algumas perguntas, no intuito de conhecer o que o levou a desistir. A sua opinião é muito importante para a 

nossa pesquisa.  

Vale ressaltar que não haverá divulgação pública dos participantes da pesquisa e as respostas concedidas às 

indagações do pesquisador serão mantidas em sigilo. 

Contamos com a sua colaboração. 

 

Nome:  

Endereço: 

Cidade: 

 

Sexo:  Feminino  Masculino 

Estado Civil:  Solteiro (a)  Casado (a) 

 

Idade:  18 a 25 anos  26 a 35 anos  36 a 45 anos 

  46 a 55 anos   55 a 66 anos  De 67 anos acima 

 

Escolaridade:  Ensino Médio Incompleto  Ensino Médio Completo 

  Superior Incompleto  Superior Completo 

  Pós-Graduação  

 

Atividade Profissional:   

 

Em qual polo avançado você 
cursou o Profuncionário? 

 Catugi  Itambacuri 

 Poté  Teófilo Otoni 

Qual curso você era aluno?  
 Alimentação escolar  Multiméios didáticos 

 Secretaria escolar  Infraestrutura escolar 

 

Você já tinha feito algum curso a distância antes?  Sim  Não 

 

Conhecia os cursos do Profuncionário  
antes de se inscrever?  Sim  Não 

 

Qual o motivo da escolha do curso? 
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Avaliação do “Grau de infuência sobre a evasão” em relação aos quesitos apresentados. 
  
Em uma escala de 1 a 5, indique o grau de intensidade com que os vários motivos listados influenciaram a sua 
desistência do curso, marcando com um X o espaço correspondente ao número (grau) da sua avaliação: 
 

Número 5 – significa que interferiu totalmente Número 2 – significa que interferiu pouco 

Número 4 – significa que interferiu muito Número 1 – significa que não interferiu  

Número 3 – significa que interferiu parcialmente  

 

REQUISITOS 

GRAU DE 
INFLUÊNCIA 

5 4 3 2 1 

1. Inabilidade dos tutores presenciais.      

2. Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais.      

3. Falta de suporte e apoio dos tutores a distância.      

4. Pouca motivação por parte de tutores e professores.      

5. Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do polo, quando 
solicitadas as informações. 

     

6. Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do curso, quando 
solicitadas as informações. 

     

7. Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e 
tecnológicas). 

     

8. Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do mercado de 
trabalho. 

     

9. Desencontro de algumas disciplinas com as reais necessidades e 
capacidades dos cursistas. 

     

10. Linguagem dos módulos incompatível com o nível de escolaridade.      

11. Inadequação entre os conteúdos das disciplinas.      

12. Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes.      

13. Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso.      

14. Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática.      

15. Dificuldades de adaptação à metodologia EaD.      

16. Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional.      

17. Problemas de saúde.      

18. Pressões familiares.      

19. Desconhecimento prévio a respeito do curso.      

20. Mudança de residência/domicílio.      

21. Falta de apoio e incentivo da Organização onde trabalha.      

22. Não atendimento das expectativas.      

23. Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho.      

24. Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso.      

25. Carga horária de trabalho intensa.      

26. Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do 
Calendário Escolar. 

     

27. Dificuldade de transporte para frequência aos encontros presenciais e 
plantões. 

     

28. Outro(s): ________________________________________________      
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SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES 

 Apresente as suas sugestões para a melhoria do(s) curso(s) do Programa Profuncionário.  

Apresente as suas críticas ou reclamações sobre o(s) curso (s) do Programa Profuncionário. 

 

 

 

 

 

 

DATA: 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – COORDENADORES  
 

 
Estamos realizando uma pesquisa sobre os motivos que levaram à evasão dos cursos do Programa 

Profuncionário, ministrados no Polo Sede de Teófilo Otoni, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no 

âmbito da Rede e-Tec Brasil. Na sua atuação como coordenador de polo avançado, você teve contato com os 

alunos, acompanhando suas dificuldades e problemas. Por isso gostaríamos de fazer algumas perguntas, no 

intuito de conhecer a sua percepção sobre os motivos que teriam levado os alunos a desistirem do curso. A sua 

opinião é muito importante para a nossa pesquisa.  

Vale ressaltar que não haverá divulgação pública dos participantes da pesquisa e as respostas concedidas às 

indagações do pesquisador serão mantidas em sigilo. 

Contamos com a sua colaboração. 

 

Nome:  

Endereço: 

Cidade: 

 

Sexo:  Feminino  Masculino 

Estado Civil:  Solteiro (a)  Casado (a) 

 

Idade:  18 a 25 anos  26 a 35 anos  36 a 45 anos 

  46 a 55 anos   55 a 66 anos  De 67 anos acima 

 

Escolaridade:  Ensino Médio Incompleto  Ensino Médio Completo 

  Superior Incompleto  Superior Completo 

  Pós-Graduação  

 

Atividade Profissional:   

 

Em qual polo avançado você 
atuou como coordenador? 

 Catugi  Itambacuri 

 Poté  Teófilo Otoni 

 

Você já tinha experiência com  
curso a distância antes?  Sim  Não 

 

Conhecia os cursos do Programa Profuncionário 
antes de ser coordenador?  Sim  Não 
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Avaliação do “Grau de infuência sobre a evasão” em relação aos quesitos apresentados. 
  
Em uma escala de 1 a 5, indique o grau de intensidade com que os vários motivos listados influenciaram a 
desistência do curso, marcando com um X o espaço correspondente ao número (grau) da sua avaliação: 
 

Número 5 – significa que interferiu totalmente Número 2 – significa que interferiu pouco 

Número 4 – significa que interferiu muito Número 1 – significa que não interferiu  

Número 3 – significa que interferiu parcialmente  

 

REQUISITOS 

GRAU DE 
INFLUÊNCIA 

5 4 3 2 1 

1. Inabilidade dos tutores presenciais.      

2. Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais.      

3. Falta de suporte e apoio dos tutores a distância.      

4. Pouca motivação por parte de tutores e professores.      

5. Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do polo, quando solicitadas 
as informações. 

     

6. Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do curso, quando solicitadas 
as informações. 

     

7. Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas).      

8. Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do mercado de trabalho.      

9. Desencontro de algumas disciplinas com as reais necessidades e capacidades dos 
cursistas. 

     

10. Linguagem dos módulos incompatível com o nível de escolaridade.      

11. Inadequação entre os conteúdos das disciplinas.      

12. Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes.      

13. Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso.      

14. Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática.      

15. Dificuldades de adaptação à metodologia EaD.      

16. Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional.      

17. Problemas de saúde.      

18. Pressões familiares.      

19. Desconhecimento prévio a respeito do curso.      

20. Mudança de residência/domicílio.      

21. Falta de apoio e incentivo da Organização onde trabalha.      

22. Não atendimento das expectativas.      

23. Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho.      

24. Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso.      

25. Carga horária de trabalho intensa.      

26. Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do Calendário 
Escolar. 

     

27. Dificuldade de transporte para frequência aos encontros presenciais e plantões.      

28. Outro(s): ________________________________________________      
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SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES 

 Apresente as suas sugestões para a melhoria do(s) curso(s) do Programa Profuncionário.  

Apresente as suas críticas ou reclamações sobre o(s) curso (s) do Programa Profuncionário. 

 

 

 

 

 

 

DATA: 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – TUTORES  
 

 
Estamos realizando uma pesquisa sobre os motivos que levaram à evasão dos cursos do Programa 

Profuncionário, ministrados no Polo Sede de Teófilo Otoni, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no 

âmbito da Rede e-Tec Brasil. Na sua atuação como tutor presencial, você teve contato direto com os alunos, 

acompanhando suas dificuldades e problemas. Por isso gostaríamos de fazer algumas perguntas, no intuito de 

conhecer a sua percepção sobre os motivos que teriam levado os alunos a desistirem do curso. A sua opinião é 

muito importante para a nossa pesquisa.  

Vale ressaltar que não haverá divulgação pública dos participantes da pesquisa e as respostas concedidas às 

indagações do pesquisador serão mantidas em sigilo. 

Contamos com a sua colaboração. 

 

Nome:  

Endereço: 

Cidade: 

 

Sexo:  Feminino  Masculino 

Estado Civil:  Solteiro (a)  Casado (a) 

 

Idade:  18 a 25 anos  26 a 35 anos  36 a 45 anos 

  46 a 55 anos   55 a 66 anos   De 67 anos acima 

 

Escolaridade:  Ensino Médio Incompleto  Ensino Médio Completo 

  Superior Incompleto  Superior Completo 

  Pós-Graduação  

 

Atividade Profissional:   

 

Em qual polo avançado você 
atuou como tutor? 

 Catugi  Itambacuri 

 Poté  Teófilo Otoni 

Em qual curso você era tutor?  
 Alimentação escolar  Multiméios didáticos 

 Secretaria escolar  Infraestrutura escolar 

 

Você já tinha experiência com curso a distância antes?  Sim  Não 

 

Conhecia os cursos do Programa Profuncionário  
antes de ser tutor?  Sim  Não 
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Avaliação do “Grau de infuência sobre a evasão” em relação aos quesitos apresentados. 
  
Em uma escala de 1 a 5, indique o grau de intensidade com que os vários motivos listados influenciaram a 
desistência do curso, marcando com um X o espaço correspondente ao número (grau) da sua avaliação: 
 

Número 5 – significa que interferiu totalmente Número 2 – significa que interferiu pouco 

Número 4 – significa que interferiu muito Número 1 – significa que não interferiu  

Número 3 – significa que interferiu parcialmente  

 

REQUISITOS 

GRAU DE 
INFLUÊNCIA 

5 4 3 2 1 

1. Inabilidade dos tutores presenciais.      

2. Falta de suporte e apoio dos tutores presenciais.      

3. Falta de suporte e apoio dos tutores a distância.      

4. Pouca motivação por parte de tutores e professores.      

5. Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do polo, quando solicitadas 
as informações. 

     

6. Orientação insuficiente e falta de apoio da Coordenação do curso, quando solicitadas 
as informações. 

     

7. Deficiências na infraestrutura (físicas, didáticas, audiovisuais e tecnológicas).      

8. Matriz curricular inadequada às exigências/interesses do mercado de trabalho.      

9. Desencontro de algumas disciplinas com as reais necessidades e capacidades dos 
cursistas. 

     

10. Linguagem dos módulos incompatível com o nível de escolaridade.      

11. Inadequação entre os conteúdos das disciplinas.      

12. Falta de programa de assistência e apoio aos alunos carentes.      

13. Dificuldades em acompanhar o desenvolvimento do curso.      

14. Dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos de informática.      

15. Dificuldades de adaptação à metodologia EaD.      

16. Mudança de interesse, opção de vida e/ou indecisão profissional.      

17. Problemas de saúde.      

18. Pressões familiares.      

19. Desconhecimento prévio a respeito do curso.      

20. Mudança de residência/domicílio.      

21. Falta de apoio e incentivo da Organização onde trabalha.      

22. Não atendimento das expectativas.      

23. Sobrecarga e acúmulo de atividades no trabalho.      

24. Falta de tempo para estudar, fazer as atividades e participar do curso.      

25. Carga horária de trabalho intensa.      

26. Dificuldade em conciliar encontros presenciais com os sábados letivos do Calendário 
Escolar. 

     

27. Dificuldade de transporte para frequência aos encontros presenciais e plantões.      

28. Outro(s): ________________________________________________      

 



190 

 

 

SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES 

 Apresente as suas sugestões para a melhoria do(s) curso(s) do Programa Profuncionário.  

Apresente as suas críticas ou reclamações sobre o(s) curso (s) do Programa Profuncionário. 

 

 

 

 

 

 

DATA: 

 
 


