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RESUMO 

  

Este trabalho teve como tema investigar a contribuição da Educação a Distância, 

EAD, na formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos - EJA no curso 

de Pedagogia promovido pela UNEB no sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil). 

A questão que norteou a investigação foi: Como a EAD contribui para a formação do 

docente da EJA e de qual forma favorece uma evolução deste aprendizado e seu 

desempenho atual? Teve como objetivo geral analisar a contribuição da EAD na formação 

inicial do pedagogo por meio da UNEB no sistema UAB, visando evidenciar a 

importância da formação docente. A metodologia utilizada foi à abordagem qualitativa, 

complementada de dados quantitativos levantados durante a pesquisa. A técnica utilizada 

foi a entrevista, com auxílio de um roteiro preliminar, envolvendo questões abertas e 

fechadas, configurando um estudo de caso. A coordenadora do curso, uma docente, uma 

tutora e uma discente envolvidas na formação pelo sistema UAB da UNEB foram os 

sujeitos da pesquisa. 

O estudo justifica-se pelo fato de o professor ser parte da escola e como tal 

responsável pela veiculação das informações, promovendo a construção do conhecimento 

e o desenvolvimento das relações sociais, entre os sujeitos, validando a proposta de que 

o professor necessita de uma formação que atenda ao propósito de estar sempre atualizado 

e ciente das situações que envolvem a educação, a modernidade e suas possíveis 

evoluções. 
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Do ponto de vista formativo, não podemos descartar a evolução tecnológica dos 

tempos modernos contemplando os processos significativos da educação e seus recursos 

de ensino, compreendo que a EAD agrega conhecimentos relevantes para a atuação do 

professor da EJA que estão buscando caminhos para o aprendizado e a atualização 

pedagógica.  

Diante destas proposições, alguns autores foram considerados para o auxílio da 

fundamentação deste trabalho, tais como Ortega y Gasset (1963) abordando o papel da 

tecnologia e de informação e da formação do professor; Brandão (1981) apresentando um 

conceito de aprendizado fora da sala de aula e inovação, Lévy (1993, 1999) para imersão 

de todo um processo de ensino tecnológico e suas evoluções, Chaves (1999) com suas 

características intrínsecas à educação aberta à distância com potencial para relacionar as 

expectativas e contribuir com a oferta da formação da educação, contemplando as 

especificidades do ambiente virtual, as técnicas de interação criadas pelas redes de ensino 

à distância; Piaget (1983, 1974) para trabalhar os conceitos de desenvolvimento e 

aprendizagem; e Paulo Freire (1997) fundamentando a docência na educação de jovens e 

adultos com ênfase na formação do educador. 

As respostas obtidas sugeriram que a EAD é considerada favorável na contribuição 

da formação docente na modalidade a distância em um curso tão significativo como o de 

Pedagogia, com responsabilidade de formar cidadãos reflexivos e críticos, diminuindo a 

desigualdade social. De acordo com as entrevistas realizadas todas as informações partem 

do princípio de que esta modalidade tão atual e contemporânea, após várias análises dos 

dados recolhidos no decorrer do trabalho compõem um diagnóstico favorável e 

significativo do ponto de vista acadêmico que vem agregar na formação pedagógica do 

docente e ainda não se limita apenas a um único espaço, pois a mesma avança fronteiras 

geográficas para levar informações apoiadas pela tecnologia, diminuindo a desigualdade 

social. Mesmo havendo divergências entre os sujeitos no que tange à articulação entre os 

elementos da estrutura, todos os atores envolvidos no processo encontram mais aspectos 

favoráveis para a EAD do que desfavoráveis. 

Em um contexto social a educação a distância está cada vez mais presente e se trata 

de uma área onde sugere: disciplina, comprometimento e maturidade de todos os 

envolvidos, processo que todos devem saber exatamente qual o seu papel e clareza de 

alcançar resultados satisfatórios nesta modalidade de ensino. Os objetivos considerados 

nesta pesquisa foram comprovados e validados pelo referencial teórico considerado, bem 

como as observações, as aplicações dos questionários e realizações de entrevistas, com 

indicação de possibilidade de estudos futuros aprofundados sobre a relevância das 

dimensões consideradas em relação ao estágio supervisionado presencial em EJA que 

ocorre na EAD e como poder realizar mais encontros presenciais para socialização do 

aprendizado provocando a interação, tentando assim resolver ou diminuir suas 

fragilidades. 
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O resultado mais importante é que mesmo sabendo das resistências que algumas 

pessoas possuem em estudar por meio desta modalidade tão complexa e ao mesmo tempo 

estruturada, uma vez que muitos não querem aprender a relacionar-se com a tecnologia 

e, se tratando da necessidade de ajustes na EAD, ainda assim pela pesquisa realizada 

conclui-se que a educação a distância possui fatores mais favoráveis do que desfavoráveis 

para a formação de professores que atuam na EJA. 

Palavras-chave: Educação e Distância. Educação de Jovens e Adultos. Formação de 

Professores. 
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