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RESUMO 
 
LOUREIRO, M. F.F. A educação a distância como instrumento para o alcance 
da qualidade de vida: um estudo com os discentes do curso de Pedagogia de 
União Bandeirantes-RO. 2014. 149 f. Dissertação (Mestrado em Educação) — 
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2014. 
 

O objetivo desta pesquisa é verificar as contribuições da Educação a 
Distância para melhoria da Qualidade de Vida dos acadêmicos de União 
Bandeirantes/RO, do curso de licenciatura em Pedagogia - Centro Universitário 
Claretiano. A partir da indagação: como a EAD contribui para a Qualidade de Vida 
desses discentes pretendeu-se identificar os fatores que fizeram com que 
buscassem essa modalidade de ensino. Dentre os fatores, os principais são: residir 
no interior do Estado - União Bandeirantes/RO; a busca pelo conhecimento; falta de 
oferecimento de ensino superior na localidade (presencial e EAD); estar há mais de 
um ano sem estudar; opção por cursar a graduação em Pedagogia; melhoria 
financeira aliada ao estudo e, consequentemente, ao trabalho; estudar sem sair do 
convívio familiar; viabilidade econômica e motivações subjetivas dos dez discentes 
pesquisados, que realizaram os quatro anos de estudos. Utiliza-se a metodologia de 
abordagem qualitativa para análise dos dados por meio do questionário coleta de 
dados e WHOQOL-BREF, realizado no mês de maio de 2014. Os resultados indicam 
que a educação a distância, no contexto pesquisado, contribuiu para a melhoria da 
qualidade de vida dos acadêmicos, sendo que os dois questionários apontaram para 
os mesmos resultados. Por fim, por qualidade de vida compreendeu-se: aumento da 
autoestima, mudança na configuração familiar; melhoria da escolaridade familiar de 
04 anos para 16 anos de estudo; melhoria na área profissional com novos empregos 
e melhor remuneração; melhoria no rendimento escolar dos filhos; novos 
relacionamentos de amizade; participação social; outra visão da vida; maneira de 
agir; de se expressar; sentimento de capacidade; de responsabilidade; mais 
conhecimento e atitude de esperança em relação ao futuro. Desse modo, a EAD 
enquanto política pública educacional contribuiu para o acesso ao Ensino Superior 
das pessoas que vivem em lugares distantes dos grandes centros e para a 
capacitação de professores do Ensino Básico, como foram os casos aqui apontados, 
dos residentes em União Bandeirantes-RO.  

 
Palavras-chave: Educação a Distância; Qualidade de Vida; WHOQOL-BREF; 

Política Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

LOUREIRO, M. F.F. Distance Education as an instrument to reach quality of life: 
a study case with students from the Pedagogy course of Union Bandeirantes - 
RO. 2014. 150 f. Thesis (Master’s degree in Education) — Universidade Federal de 
Rondônia, Porto Velho, 2014. 
 
The purpose of this research is to verify the contributions of Distance Education on 
the improving of scholars’ quality of life in the licenciate degree in pedagogy at 
Centro Universitário Claretiano in the city União Bandeirantes in the state of 
Rondônia. From the inquiry: _ as EAD contributes to the quality of life of these 
students was intended to identify the factors that caused them to seek this type of 
education. Among the factors, the main ones are: living in the countryside of the state 
- União Bandeirantes / RO; the search for knowledge; lack of higher education offer 
in the place (classroom experience and distance learning); be more than a year 
without studying; the option to attend a bachelor degree in pedagogy; financial 
improvement coupled to the study and therefore the work; study without leaving the 
family life; economic viability and subjective motivations of the ten students surveyed, 
who underwent four years of study. We make use of the qualitative approach 
methodology to analyze collected data from the WHOQOL-BREF questionnaire, 
carried out on the month of May of 2014. The data presented point out that Distance 
Education, in the researched context, contributed to the improvement of the scholars’ 
quality of life, being that two of the questionnaires pointed out to the same results. 
Finally, by quality of we understand: increase of self-esteem, change in family 
structure; improvement in family education from 04 to 16 years of study; 
improvement in the professional area with new jobs and better payment; 
improvement in the school performance of the children; new relationships of 
friendship; social participation; another view of life; way of acting; way of express 
themselves; sense of ability; sense of responsibility; more knowledge and attitude of 
hope regarding the future. Therefore, the Distance Educatuin as an educational 
public policy contributed for people living in places distant from the great centers to 
access higher education and the training of teachers of basic education, as were the 
cases highlighted here, of the residents of Union Bandeirantes.  
 

Keywords: Distance Education; Quality of Life; WHOQOL-BREF; State policies. 

 
 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
Gráfico 1: Sexo ............................……………………………..……………………. 64 

Gráfico 2: Idade ............................…………….……………………………….…… 65 

Gráfico 3: Estado civil .............................…..………………………….…………… 66 

Gráfico 4: Quantidade de filhos .………….…………………………………………. 67 

Gráfico 5: Profissão do pai ………………..…..……………………………………. 69 

Gráfico 6: Profissão da Mãe …………………………………..……………………. 70 

Gráfico 7: Profissão do marido/namorados ………………….……………….…… 71 

Gráfico 8: Escolaridade da mãe …….……..………………………….…………… 72 

Gráfico 9: Escolaridade do pai ……...………………………………………………. 73 

Gráfico 10: Escore das facetas do WHOQOL-BREF ..……………………………. 109 

Gráfico 11: Escore das facetas invertidas do WHOQOL-BREF…..………….…. 113 

Gráfico 12: Escore dos domínios do WHOQOL-BREF …….………………...…. 115 

Gráfico 13: Relação crescente dos escores médios....………………………...…. 116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 01: Tempo sem estudar …….………………………………………….…… 74 

Tabela 02: Situação financeira …………….…..……………………………………. 77 

Tabela 03: Profissão ……………..……………………………..……………………. 81 

Tabela 04: Trabalha em escola ….…………….……………………………….…… 83 

Tabela 05: Tempo como professor ………....………………………….…………… 85 

Tabela 06: Tempo como servidor .……….…………………………………………. 86 

Tabela 07: Graduação dos sujeitos .........…………………………………….…… 88 

Tabela 08: Faixa salarial ….………………..…..……………………………………. 90 

Tabela 09: Situação econômica antes da graduação ……………………………. 90 

Tabela 10: Situação econômica depois da graduação ………………..…………. 91 

Tabela 11: Com quem morava antes da graduação ……………………………… 92 

Tabela 12: Com quem mora atualmente .………….………………………………. 93 

Tabela 13: Tipo de residência antes da graduação ………………………….…… 94 

Tabela 14: Tipo de residência depois da graduação …………………..…….…… 95 

Tabela 15: Quantos moram na residência …………………………………………. 96 

Tabela 16: Rendimento escolar do filho antes da graduação ……………….…… 97 

Tabela 17: Rendimento escolar do filho depois da graduação …………………… 98 

Tabela 18: Luz elétrica, água tratada, acesso à internet , celular, coleta de  
                   lixo..............………………….……………………………….…………… 99 
Tabela 19: Saúde pública, hospital, espaço de lazer, segurança pública, 
                   biblioteca pública  .............................................................................. 101 
Tabela 20: Transporte…………….…………….……………………………….…… 102 

Tabela 21: Relacionamentos de amizade…..………………………….…………… 103 

Tabela 22: Sentimento com relação ao ensino superior 1………………………. 104 

Tabela 23: Sentimento com relação ao ensino superior 2……..…………….…… 105 

Tabela 24: Sentimento com relação ao ensino superior 3 ……..………………… 107 

Tabela 25: Estatística descritiva das facetas do WHOQOL-BREF ..……………. 108 

Tabela 26: Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF …..………. 114 

Tabela 27: Relação de QV pelo WHOQOL-BREF …..………………………...…. 117 

 

 
 
 
 



 

LISTA DE FOTOS 
 
 
Foto 1: União Bandeirantes, Distrito de Porto Velho …….…............…………… 30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CF – Constituição Federal  
CLEUCLAR – Centro Universitário Claretiano,  
CONAE – Conferência Nacional da Educação  
EAD – Educação à Distância 
EDA – Educação a Distância e Aberta 
EDUCLAR – Centro Claretiano de Batatais 
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública 
FAEL – Faculdade Educacional da Lapa 
FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências Salvador 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 
IES – Instituição de Ensino Superior 
IFES - Instituições Federais de Ensino Superior 
IFRO – Instituto Federal de Rondônia 
INEP – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
MEC – Ministério da Educação 
MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização 
MOODLE – Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment 
OMS – Organização Mundial da Saúde 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 
PLO – Projeto de Lei Ordinário 
PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S. A. 
PNE – Plano Nacional de Educação 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PROHACAP – Programa de habilitação e capacitação de professores leigos da rede 
pública de ensino 
QV – Qualidade de Vida 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SPSS – Statistical Package for Social Science 
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
UCB – Universidade Castelo Branco 
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
ULBRA – Universidade Luterana do Brasil 
UMESP – Universidade Metodista de São Paulo  
UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados 
UNINTER – Centro Universitário Internacional 
UNIP – Universidade Paulista 
UNIR – Universidade Federal de Rondônia 
Unisul – Universidade do Sul de Santa Catarina  
UNOPAR – Universidade Norte Do Paraná  
USP – Universidade de São Paulo 
WHOQOL – World Health Organization Quality of Life 
WWW – World Wide Web  

 

 



 

SUMÁRIO 

 

RESUMO .................................................................................................. p. 08 

ABSTRACT ..............................................................................................  p. 09 

INTRODUÇÃO ....................................................................................... p. 16 

 

1 O LUGAR DA VIDA – A VIDA DO LUGAR: EM BUSCA DA 

   EDUCAÇÃO  .........................................................................................    p.28 

 1.1 Conhecendo a região ............................................................... p. 30 

1.2 O sujeito da vida no processo de investigação  ....................... p. 35 

1.3 Qualidade de Vida para o alcance da felicidade ..................... p. 37 

1.3.1 WHOQOL-bref ao encontro da qualidade de vida................. p. 42 

 

2 A EAD COMO PRESPECTIVA PARA O ALCANCE DA  

   AUTONOMIA......................................................................................... p. 45 

2.1 A Educação a Distância na história da Educação Brasileira:  

      encurtando as distâncias .......................................................... p. 49 

2.1.1 EAD como expressão do Direito Social ................................  p. 53 

2.1.2 Plano Nacional de Educação e o ensino na modalidade  

         EAD ...................................................................................... p. 57 

2.1.3 Finalidade da EAD no contexto da Educação brasileira..........  p. 60 

 

3 CONHECER PARA ANALISAR: OS SUJEITOS NO MUNDO DA VIDA. p. 63 

3.1 Os sujeitos e seus modos de vida – qualidade de vida e 

       educação .................................................................................  p. 74 

3.2 O sujeito e suas vivências: perspectivas para a qualidade  

      de vida ...................................................................................... p. 78 

3.3 A conquista da autonomia para o pleno desenvolvimento  

      humano........................................................................................ p. 80  

3.4 O homem e o mundo do trabalho: dimensão profissional e  

      qualidade de vida .......................................................................  p. 83 

3.5 A realização humana no espaço sociocultural de 

      aprendizagem ......................................................................... p. 88 

3.5.1 Os acadêmicos e suas relações intersubjetivas .................. p. 94 



 

3.5.2 Qualidade de Vida e representação social ............................. p. 100 

3.6 Análise do WHOQHOL-BREF.................................................... p. 108 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... p. 119 

REFERÊNCIAS .........................................................................................  p. 125 

ANEXOS ....................................................................................................  p. 135 



 

 

16 

INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo verificar as contribuições da Educação a 

Distância para a melhoria da Qualidade de Vida dos acadêmicos do curso de 

Pedagogia do Centro Universitário Claretiano.  

Os alunos serão denominados de sujeitos, cuja categoria de valor também 

será explicada. Os sujeitos desta pesquisa residem no Distrito de União 

Bandeirantes-RO, distante 160 km do município de Porto Velho. 

A localidade é carente de infraestrutura básica, como água encanada, 

telefonia móvel, transporte público e acesso gratuito à internet. A economia e o 

desenvolvimento giram em torno da agricultura, pecuária e extração de madeira. O 

ensino oferecido no local atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e o 

ensino médio, sem dispor de educação superior nas modalidades presencial ou a 

distância. 

Por isso, o presente trabalho coloca em discussão a educação na modalidade 

a distância como forma de atender essa demanda em potencial, considerando a 

procura pelos cursos de graduação, e, uma vez que o local não oferece as 

condições necessárias para o atendimento dos jovens e adultos no quesito da 

educação continuada, esses sujeitos, necessariamente, se deslocam de União 

Bandeirantes até a cidade de Porto Velho para cursar o Ensino Superior. 

Observa-se que, embora a educação superior seja exigida dos indivíduos, 

principalmente, pelo mercado de trabalho, União Bandeirantes não atende essa 

especificidade, os sujeitos precisam sair da sua localidade em busca de novas 

perspectivas. Afinal, embora redundante, sabe-se que dadas às dificuldades de 

locomoção, muitas vezes, abandonam as salas de aulas e não conseguem se 

qualificar adequadamente em atendimento a essas mesmas exigências.  

Quanto aos posicionamentos contrários à educação a distância (EAD), 

verifica-se que essa modalidade procura romper com esses obstáculos em busca da 

inclusão social, além de contribuir com o processo de democratização do 

conhecimento (ARETIO, 1999, p.1). 

Diante disso, aqueles que lidam com educação se veem desafiados a dialogar 

a partir dessas novas linguagens e tecnologias. Como afirma Freire é importante ter 

um olhar crítico à tecnologia sem a tornar divina nem diabólica (1996, p.15; 34). 

Tendo sido esta a tentativa desta dissertação. 
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A política pública de educação a distância atinge um público com 

necessidades educacionais, porque, acaba sendo uma intervenção governamental 

que impacta na qualidade de vida e, por sua vez, na qualidade da educação. 

A legislação brasileira é clara quanto a necessidade de ampliação de vagas 

para o ensino superior, principalmente, para atender às demandas das 

microrregiões. Assim, a educação assume um papel importante, cujo objetivo é o 

desenvolvimento, a produção tecnológica, científica e econômica. 

No entanto, muitos estudantes que terminam o ensino médio param de 

estudar, por pertencerem às famílias de baixa renda, sem verba para custear o 

ensino superior em outras localidades. Embora o Governo Federal ofereça bolsas, 

conforme estratégias do Plano Nacional de Educação - PNE e a expansão do 

financiamento estudantil, mesmo assim, é difícil para quem vive em comunidades 

distantes se locomover até os grandes centros para dar continuidade aos estudos. 

Nessa linha de atendimento, insere-se a EAD em União Bandeirantes/RO. 

Para repensar sobre a EAD, as pesquisas mostram melhorias nos indicadores 

da qualidade de educação brasileira, no entanto, o país está distante de um padrão 

ideal, já que, muitos professores não são licenciados ou não possuem formação na 

área em que atuam. Novamente, atendendo a essa demanda, os discentes do curso 

de licenciatura em Pedagogia, que participaram dessa pesquisa, partiram em busca 

do conhecimento e encontraram por meio da EAD a maneira de crescerem 

profissionalmente e como cidadãos. 

A alternativa se deu por meio de instituição privada do Centro Universitário 

Claretiano de Batatais, com polo em Porto Velho, onde as aulas são ministradas no 

Colégio Mojuca. A sede, localizada na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, é 

dirigida pelos Padres Missionários Claretianos. O curso é credenciado pelo 

Ministério da Educação (MEC) e oferece aulas na graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância em todo território nacional.  

Vale citar a motivação da pesquisa na área da educação a distância porque 

ela advém da prática desta pesquisadora, como educadora. Ainda, o relato nessa 

parte introdutória visa justificar a escolha em defesa dessa modalidade, pois, foi por 

meio dela que também se concretizou a melhoria da qualidade de vida da 

pesquisadora em questão. Assim, se confirma que a teoria é melhor clarificada 

quando aplicada ao contexto da vida. 

Ainda, o objetivo da apresentação se dá em virtude da experiência pessoal 
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com o ensino médio, no curso “Habilitação de Magistério para o ensino de 1º Grau” e 

na, mesma época, como educadora do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL). Durante a graduação em Pedagogia desenvolveu trabalhos como 

professora orientadora na creche modelo do Estado de Mato Grosso do Sul, situada 

no Parque dos Poderes, para os filhos dos servidores que lá trabalhavam, 

principalmente, em Cargos Comissionados.  

Após recém-formada e concursada, ministrou aulas na terceira série, hoje, 

quarto ano do ensino fundamental, em uma escola pública estadual da periferia de 

Campo Grande/MS. Posteriormente, graduou-se em Direito e Psicologia. Por 

acreditar que não há outro caminho para se alcançar a qualidade de vida senão por 

meio da educação, procurou pesquisar sobre o tema. Ministrou aulas para os 

beneficiários considerados abaixo da linha da pobreza do “Projeto Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano”, no ano de 2004 a 2005, da periferia da cidade 

de Campo Grande/MS. A própria trajetória da pesquisadora só foi obtida com 

sucesso, pela educação.  

Dessa experiência partiu para a proposta de educação na modalidade de 

EAD, em 2002, devido à oferta de pós-graduação lato sensu realizada pela USP – 

Universidade de São Paulo, no curso de Especialização na Área da Violência 

Doméstica contra Crianças e Adolescentes, em Psicologia.  Na época, e ainda hoje, 

estudar em São Paulo, para quem mora fora da cidade, era difícil devido à distância 

e os gastos financeiros. Concretiza-se, então, o que ora se defende neste trabalho: 

sem educação não se realiza projetos de vida. 

Em seguida, participou de vários cursos na modalidade EAD, na área de 

educação corporativa de empresa pública, entre eles, formação para trabalhar com 

municípios na análise de projetos sociais para população carente, na área de 

habitação de interesse social por meio do Governo Federal, Estadual e Municipal. 

“Portanto, o motivo mais comum para fazer um curso de educação a distância 

consiste em desenvolver ou aperfeiçoar o conhecimento necessário para o 

emprego” (MOORE, 2011, p.175). 

Lecionando no curso de Psicologia, no módulo presencial na cidade de 

Ariquemes, interior do Estado de Rondônia, percebeu a grande dificuldade de 

determinadas acadêmicas estarem presentes em sala de aula, já que todos os dias 

viajavam para ir à faculdade, pois, moravam em cidades circunvizinhas, como Monte 

Negro, Alto Paraíso, Rio Crespo. As alunas, muitas vezes, reclamavam de estudar a 
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noite, da distância geográfica, das condições de transporte, do distanciamento 

afetivo da família e de suas comunidades. Muitas trabalhavam em dois períodos 

para sustentar a família, tinham filhos pequenos, e mesmo assim, viajavam todas as 

noites para frequentarem as aulas.  

 No curso de Pedagogia, do qual trabalhou como tutora por mais de dois 

anos, a pesquisadora atuou com alunos, na maioria mulheres residentes em regiões 

remotas da capital de Rondônia, Porto Velho, tais como: Lago Cuniã, Baixo Madeira, 

São Carlos, Abunã, Buritis, Itapuã do Oeste e Camutama/AM. Dependendo da 

localidade, como a do Lago Cuniã, os alunos gastavam de dois a três dias de barco 

e enfrentavam estradas sem condições de tráfego, principalmente, na época das 

chuvas.  

Algumas dessas implicações também foram expressas pelos discentes que 

participaram desta pesquisa no primeiro encontro presencial dos acadêmicos de 

União Bandeirantes que iniciavam a graduação em Pedagogia na modalidade EAD 

em Porto Velho/RO, do Centro Universitário Claretiano. 

Observou na EAD, como aluna e como tutora, que embora o estudante entre 

meio desacreditado na modalidade, começa a perceber que o curso possui vasto 

material de estudo, é sério e extremamente proveitoso. Embora haja a descrença 

por parte dos que ainda não tiveram a experiência na área, o conteúdo é 

amplamente aproveitado. Conquanto o que figura hoje é mais o processo de 

escolarização presencial, no qual o professor ainda continua como figura central no 

processo de aprendizagem, enquanto na EAD o professor é o mediador do 

conhecimento e o aluno é o principal responsável pela própria aprendizagem.  

Aqui, compete ao professor se adaptar a essa modalidade de ensino, 

aprendendo a utilizar as diversas tecnologias da EAD. Pode-se dizer, nesse caso, 

que a transformação de mentalidade não é somente do aluno, porque também exige 

a conscientização do papel do professor nessa esfera. 

A fim de se alcançar a proposta deste trabalho, na primeira seção é 

apresentada o local onde os sujeitos residem e como esse espaço, devido à falta de 

infraestrutura, faz com que as pessoas interessadas na educação continuada 

procurem a modalidade EAD. Ainda, definiu-se quem é esse sujeito, utilizando-se, 

principalmente, da teoria de Victor Frankl (1991; 2003, 2005, 2007; 1989), sobre o 

homem, como um ser único, irrepetível, singular, transcendente, capaz de ser livre e 

responsável por sua escolha, e ainda, em busca de um sentido para viver. 
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Apresenta a teoria sobre a qualidade de vida como processo de construção que não 

dependem unicamente de um fator objetivo ou subjetivo (MINAYO, HARTZ, BUSS, 

2000) da vida do indivíduo. Para avaliar Qualidade de Vida (QV) utiliza-se o 

instrumento WHOQOL-BREF com as considerações, principalmente, de Fleck 

(2008). 

 A segunda seção, trata da Educação, toma-se como base para o trabalho a 

proposta de Paulo Freire, principalmente de seu livro Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa (1996), com a ideia de uma ação educativa 

crítica, que pensa o processo da construção do conhecimento como transformador e 

ético, por isso, deve melhorar a vida das pessoas. Aborda-se a EAD como forma de 

autonomia do e para o sujeito e ainda, como modalidade de ensino que pode facilitar 

o acesso ao conhecimento. Do mesmo modo, a EAD passa a ser expressão do 

direito social à educação continuada, uma vez que, sem essa alternativa, o sujeito 

não alcançaria tais meios. Destaca nesse aporte o Plano Nacional da Educação 

(PNE) e nele a relevância da EAD e as novas tecnologias a favor do conhecimento.  

Na terceira seção, apresenta algumas características pessoais dos sujeitos 

investigados e seus modos de vida; para conhecimento, primeira aproximação e 

percepção de como esses sujeitos se veem a partir do momento em que cursaram a 

licenciatura em Pedagogia, pela modalidade EAD. Utiliza nesta pesquisa a 

metodologia da abordagem qualitativa para a análise dos questionários respondidos 

pelos sujeitos, sobre as contribuições da EAD na qualidade de vida, pretendendo 

situá-los no contexto do Distrito de União Bandeirantes/RO. 

Por fim, conclui-se que o conjunto de dados, de forma positiva, demonstra 

que a educação a distância, nesse caso, contribuiu para a melhoria da qualidade de 

vida dos acadêmicos após a realização do curso de Pedagogia, na modalidade de 

educação a distância. 

Para abordar a questão da Qualidade de Vida (QV), seguimos o 

embasamento teórico de Maria Cecília de Souza Minayo, Zulmira Maria de Araújo 

Hartz e Paulo Marchiori, presente no texto: “Qualidade de Vida e saúde: um debate 

necessário” (2000), cuja proposta trata da representação social da QV, com padrão 

objetivo e subjetivo. A ideia está ligada às satisfações humanas mais elementares, 

como a compreensão do ser humano e suas necessidades, desejos, valores, 

expectativas afetivas, financeiras, relacionais e materiais. 
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Tais autores partem do conceito de qualidade de vida da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Para eles, é possível dizer também que desemprego, 

exclusão social e violência são, de forma objetiva, reconhecidos como a negação da 

qualidade de vida. Nesse item, são instrumentos indicadores para a análise inclusive 

dos aspectos subjetivos como sentimentos de vergonha e culpa, causadores de 

consequências negativas sobre a percepção da QV por parte dos indivíduos 

acometidos e suas famílias.  

Ainda, QV pode ser classificada por determinada cultura, enquanto outra pode 

entendê-la de modo diferente. Corroboram com tal assertiva, Eliane Maria Fleury 

Seidl e Célia Maria Lana da Costa Zannon (2004).  

No texto de Marilda Maria da Silva Moreira, “Qualidade de Vida: expressões 

subjetivas e histórico-sociais” (2007), a autora defende a ideia segundo a qual a QV 

das pessoas é fruto de construções históricas, sociais e culturais. Complementa os 

estudos sobre a QV, enquanto condição humana, o texto de Hannah Arendt, em sua 

obra A condição humana (2009). São nesta linha, as futuras abordagens. 

Afirmam Luciana Paes de Barros, Luciana Nagali Gropo e Kátia Petribú, 

Viviane Colares, no artigo “Avaliação da qualidade de vida em adolescentes – 

revisão da literatura” (2008), que não há uma conceituação definida para QV, que a 

expressão é polissêmica e o conceito, multidimensional porque se confunde com o 

bem-estar e satisfação pessoal em várias áreas da vida da pessoa. E, ainda que, 

fazem parte do campo semântico do conceito, condições de vida, situação, estilo, 

satisfação e esse tem sido um importante componente para se compreender a 

qualidade de vida global. 

Antônio Rufino Netto, em seu discurso no 2º congresso de Epidemiologia, sob 

o título “Qualidade de vida: compromisso histórico da epidemiologia” (1994), refere-

se à expressão integrando QV a área médica, considerando-a boa ou excelente 

aquela que ofereça um mínimo de condições para que os indivíduos nela inseridos 

possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam essas: viver, sentir 

ou amar, trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo ciência ou artes. Com 

essas inferências serão analisados os dados coletados. 

No artigo, “Stress e qualidade de vida: influência de algumas variáveis 

pessoais” (2010), Maria Angélica Sadir, Márcia Maria Bignotto e Marilda Emmanuel 

Novaes Lipp, afirmam que QV é um estado de bem-estar físico, mental e social e 
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não somente a ausência de doenças. Nessa ordem se verá a ocorrência ou não da 

qualidade de vida. 

Na visão de Paulo Marchiori Buss, em seu trabalho “Promoção da saúde e 

qualidade de vida” (2000), pode-se estender o conceito de  QV em sua dimensão 

objetiva: quanto à alimentação, nutrição, habitação e saneamento, condições de 

trabalho e renda, oportunidades de educação ao longo de toda a vida. Do mesmo 

modo se propõe verificar esses fundamentos. 

E ainda, afirma o autor em sua obra Programa Saúde da Família (2002), que 

de modo particular, a má distribuição de renda, o baixo grau de escolaridade, o 

analfabetismo, a situação precária de habitação e ambiente têm papel fundamental 

nas condições de vida e saúde. Sobre esses aspectos verificar-se-á tais condições 

em União Bandeirantes-RO. 

Eduardo Lora, na obra Calidad de vida: más allá de los hechos (2008), retrata 

que a saúde, a educação, o emprego, a habitação, a infraestrutura urbana, a 

segurança pública trazem consequências para a qualidade de vida da população. 

Confirmado pela autora, Maria Zélia Rouquayrol, em Epidemiologia & Saúde (1994). 

Desse aporte teórico, trazemos à tona a situação do local analisado. 

Aguinaldo Gonçalves e Roberto Vilarta, na obra Qualidade de Vida: 

identidades e indicadores (2004), afirmam que no domínio subjetivo a avaliação 

depende da singularidade do indivíduo, de sua experiência e conhecimento, sua 

cultura, educação recebida, grau de instrução. Dessas aferições pretende-se 

analisar os dados. 

A OMS criou o instrumento de mensuração de QV, com os peritos do  

WHOQOL Group (World Health Organization Quality of Life Group). A versão em 

português do instrumento WHOQOL foi desenvolvida no Centro WHOQOL para o 

Brasil que é coordenado pelo pesquisador Marcelo Pio de Almeida Fleck1. 

Diversos artigos foram publicados pelo grupo WHOQOL (1999; 2000; 2003). 

Entre eles, destacamos: “Desenvolvimento da versão em português do instrumento 

de avaliação de qualidade de vida da OMS (WHOQOL-100)”, “Desenvolvimento da 

versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS 

(WHOQOL-100)”, “Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de 

                                                           
1 Psiquiatra, professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenador do grupo WHOQOL no Brasil constituído por 
grupo de investigadores e de consultores, tanto do WHOQOL-100 quanto do desenvolvimento da 
versão abreviada em português do WHOQOL-BREF. 
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avaliação da qualidade de vida WHOQOL-bref", “O instrumento de avaliação de 

qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100): 

características e perspectivas”, “Aplicação da versão em português do instrumento 

abreviado de avaliação da qualidade de vida WHOQOL-bref”, “Projeto WHOQOL-

OLD: método e resultados de grupos focais no Brasil”. Daqui se constatam os 

aspectos fundamentais do conceito de QV, que são subjetividade, 

multidimensionalidade e bipolaridade. Estes são utilizados, também, no instrumento 

WHOQOL aplicados aos questionários respondidos. 

Para confirmação dos dados temos Moisés Kogien (2012), em sua 

dissertação de mestrado, Impactos psicossociais na qualidade de vida de 

profissionais de saúde em um pronto-socorro público, Programa de Pós-graduação 

em Psicologia, UNIR, os indicadores econômicos são apenas uma faceta que 

compõe o bem-estar do indivíduo.  

A fim de revisitar os dados, apropriamos de Marcelo Pio de Almeida Fleck, em 

A avaliação de qualidade de vida: guia para profissionais da saúde (2008), cuja ideia 

apresenta o Grupo WHOQOL e desenvolve uma escala de mensuração conforme 

perspectivas transculturais para medi-la em adultos. O instrumento avalia seis 

domínios da qualidade de vida relacionada à saúde: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, aspectos do meio ambiente e 

espiritualidade/religião/crenças pessoais.  

Para análise dos dados do instrumento WHOQOL-BREF fizemos uso dos 

ensinamentos de Bruno Pedroso, em seus artigos “Qualidade de vida: uma 

ferramenta para o cálculo dos escores e estatística descritiva do WHOQOL-100”, 

“Cálculo dos escores e estatística descritiva do WHOQOL-bref através do Microsoft 

Excel”, “Versão francesa da ferramenta para o cálculo dos escores e estatística 

descritiva do WHOQOL-bref através do Microsoft Excel” (2008; 2010; 2014).  

O conhecimento e a consciência crítica potencializam a capacidade de 

transformação da realidade, por isso, o conceito de autonomia é dado como a busca 

ou conquista dentro da realidade social, por meio da EAD.  

Assim, pensa-se na educação que humaniza o homem e para tal 

entendimento busca-se na teoria de Victor Emil Frankl (1991; 2003; 2005; 2007; 

1989) o conceito de homem numa visão antropológica tridimensional, isto é, uma 

unidade psico-físico-noológica, dotado da transcendência que é a capacidade 

fundamental para construção de sentido da vida. Dimensões que estão integradas e 
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impactam sobre toda ação do ser humano. Pesquisada as seguintes obras: Em 

busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração (1999); Sede de sentido 

(2003); Psicoterapia e sentido da vida: fundamento da Logoterapia e análise 

existencial (2003); Um sentido para a vida: Psicoterapia e Humanismo (2005); 

Fundamentos y aplicaciones de La Logoterapia (2007).  

Ainda, sobre educação, utilizamos os ensinamentos dos diversos autores da 

obra Justiça pela Qualidade da Educação (2013). 

Para teorizar sobre Ensino a Distância adotamos a definição utilizada pelo 

Ministério da Educação do Brasil, e, ainda, os autores Michel Moore e Greg 

Kearsley, na obra Educação a distância: uma visão integrada (2011), que trata a 

EAD como um aprendizado planejado que pode acontecer em qualquer lugar 

diferente do ambiente físico da escola regular durante todo o período do curso ou 

parte dele, utilizando a comunicação por meio de distintas tecnologias, muitas vezes 

diferentes daquelas que os professores presenciais utilizam em sala de aula. 

Colabora, também, o autor José Manuel Moram: com o texto “O que é educação a 

distância” (2002) e a legislação brasileira sobre EAD. 

Nesse sentido, a problematização partiu da seguinte indagação: como a EAD 

contribui para a qualidade de vida dos acadêmicos do Distrito de União 

Bandeirantes, Porto Velho, Estado de Rondônia, do curso de Pedagogia da 

Faculdade Claretiano? 

A fim de investigar o problema, o objetivo geral, foi verificar as contribuições 

da educação a distância para melhoria da qualidade de vida dos acadêmicos de 

União Bandeirantes/RO, do curso de licenciatura em Pedagogia do Centro 

Universitário Claretiano. 

Como, objetivos específicos:  

a) Identificar os fatores que fizeram os acadêmicos optarem pela educação a 

distância; 

b) citar algumas mudanças provocadas na qualidade de vida dos acadêmicos 

por meio do ensino superior, curso de Pedagogia, modalidade EAD; 

c) apresentar descritivamente alguns aspectos do WHOQOL-BREF na 

dimensão física, psicológica, das relações sociais e ambientais da qualidade de vida 

e as relações implicadas com o processo educacional. 

No que se refere à metodologia da pesquisa, utiliza-se a metodologia com 

abordagem qualitativa. A base dos conhecimentos científicos propões explorar os 
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temas na condição cultural dos indivíduos. Para descrever a trajetória da pesquisa, 

utilizou-se a abordagem qualitativa, porque é necessário verificar qual caminho 

percorrer, qual o método, como se constrói o conhecimento (GATTI, 2010, p. 44). 

A pesquisa qualitativa procura captar o que ainda não tenha sido pesquisado. 

Desse modo, a pesquisa passa a ter caráter exploratório de campo, e pretende 

encontrar categorias e dimensões que sobressaem no contexto pesquisado. A 

pesquisa qualitativa distingue-se “pela empiria, pela sistematização progressiva do 

conhecimento e pode conduzir a resultados importantes sobre a realidade social” 

(MINAYO, 2010, p. 57). 

Nesse caso, considerou-se o contexto social, cultural e o número de sujeitos 

participantes para que a pesquisa qualitativa pudesse dar conta da compreensão 

orgânica sobre a problemática levantada.  

A proposta da investigação foi apresentada pela pesquisadora de forma oral 

aos participantes, e com o consentimento desses em colaborar com a pesquisa 

dispôs das análises (ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

A fim de alcançar os objetivos, foram aplicados dois questionários: o primeiro 

com coleta de dados pessoais; o segundo tratando sobre qualidade de vida. A 

primeira página do questionário WHOQOL-BREF é autoexplicativa e, por isso, foi 

respondida sem o auxílio da pesquisadora. A coleta de dados foi realizada no mês 

de maio de 2014, em visita ao Distrito de União Bandeirantes/RO.  

Para se alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, os sujeitos 

responderam a dois questionários independentes: 

 Questionário 1: Coleta de dados (ANEXO B), composto por 31 questões. 

 Questionário 2: Instrumento para avaliação de qualidade de vida 

WHOQOL-BREF (ANEXO C) – composto de 26 questões fechadas. 

O questionário 1 foi constituído de questões fechadas e abertas, num total de 

31 perguntas, sobre dados sociais, psicológicos e educacionais relevantes para a 

pesquisa, dentre elas, 27 de múltiplas escolhas e 4 questões abertas.  

As questões de 1 até 8 foram utilizadas para apresentar as características 

pessoais dos sujeitos investigados quanto ao sexo, idade, estado civil, número de 

filhos, profissão dos pais e do marido ou namorado e escolaridade dos pais. 

Da pergunta 9 a 31 são utilizadas para apresentar os resultados os sujeitos e 

seus modos de vida. A pergunta 21 foi dividida em 21a e 21b e, a pergunta 23 foi 

aglutinada em a e b, ambas em relação a antes e depois. O quesito 27 foi dividido 
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em 27a, 27b e 27c para aproveitar as respostas anteriores. Quanto às questões 

abertas 28, 29, 30 e 31, do questionário, servem para complementar o conhecimento 

acerca do conjunto das perguntas (ANEXO B). 

As respostas das questões abertas foram utilizadas para confirmar ou não as 

análises dos dados das tabelas de acordo com as percepções dos sujeitos. 

Portanto, essas questões abertas, respondidas pelos sujeitos, estão incluídas na 

análise qualitativa. 

Quanto aos procedimentos de análise estatística descritiva de frequência 

foram realizados com o auxílio do programa Statistical Package for Social Science 

(SPSS), versão 19.0, para verificar a frequência, o percentual, a porcentagem válida 

e a porcentagem acumulativa. Os resultados são confrontados com os dados dos 

gráficos e tabelas. 

O WHOQOL-BREF foi o instrumento utilizado para medir a qualidade de vida 

dos acadêmicos do Distrito de União Bandeirantes/RO. O questionário WHOQOL - 

World Health Organization Quality of Life foi desenvolvido e inserido numa 

perspectiva transcultural devido à participação de vários países na sua formulação, 

com diferentes culturas, e voltado para uso internacional. O método é elaborado com 

base e em coerência com a definição da equipe da OMS sobre QV (WHOQOL 

GROUP, 1995 apud CANAVARRO et al., 2010, p. 2). 

Embora de caráter genérico, o questionário permite a elaboração de 

instrumento de avaliação fidedigno e consistente para a mensuração uniforme do 

fenômeno em populações culturalmente diferentes. “Coloca-se como uma alternativa 

útil para ser usado em estudos que se propõe a avaliar Qualidade de Vida no Brasil” 

(FLECK et al., 2000a, p.178). 

A premissa desse instrumento consiste na avaliação simultânea de vários 

quesitos da vida humana, considerados indispensáveis para o pleno bem-estar 

físico, psicológico e social. Embora haja contradições teóricas e conceituais sobre 

QV, sua avaliação tem respeitável relevância e, aumenta as probabilidades de 

decisão e contribui para extensão dos programas e políticas assistenciais (KOGIEN, 

2012, p. 30), e nesse caso para os estudos propostos.  

As respostas são analisadas através de um quadro de questões, domínios e 

facetas do questionário WHOQOL-BREF (FLECK et al., 2000, p. 180), (ANEXO D), 

utilizado para aferir a QV dos acadêmicos do curso de Pedagogia. 
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Vale dizer que WHOQOL-bref é um questionário validado no Brasil e 

reconhecido mundialmente por sua credibilidade. As respostas das questões 

referem-se às duas últimas semanas vividas pelos participantes antes de responder 

ao questionário. O cálculo dos escores dos domínios e facetas seguiram os 

parâmetros sugeridos na sintaxe SPSS disponibilizada pelo Grupo WHOQOL (1998) 

e tendo sido utilizada a ferramenta construída no Microsoft Excel proposta por 

Pedroso (et al., 2010).  

Verificou-se para cada um dos domínios, o seguinte: a média, desvio padrão, 

coeficiente de variação, valor mínimo, valor máximo e amplitude. 

A análise de dados do instrumento WHOQOL-BREF está organizada quanto 

aos seguintes domínios: físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente 

(PEDROSO, 2008, p. 8-12; BRITO, 2012, p. 43). (ANEXO E – Abrangência do 

questionário nos seus domínios, facetas e características). 
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1 O LUGAR DA VIDA – A VIDA DO LUGAR: EM BUSCA DA EDUCAÇÃO  

 

Tomamos por conceito de lugar a definição de Flick (2009, p. 24): “Os campos 

de estudo não são situações artificiais criadas em laboratório, mas sim práticas e 

interações dos sujeitos na vida cotidiana”. 

 A comunidade de União Bandeirantes, Distrito de Porto Velho/RO (ANEXO F 

e G), localiza-se cerca de 160 quilômetros da capital, próximo ao Distrito de Jaci-

Paraná (ANEXO H). O lugar ainda não foi reconhecido oficialmente devido a litígios 

fundiários (SILVA, SANTOS, SILVA, 2011, p. 87).  

O clima é equatorial, predomina um típico calor amazônico com temperaturas 

anuais variando entre 21°C e 42°C e na economia tem destaque na pecuária, 

agricultura do arroz, café, cacau, mandioca, milho, banana e extrativismo, sobretudo, 

da madeira, de minérios e de borracha (LEMOS, SILVA, 2011, p. 99). O Distrito 

possui cinco madeireiras autorizadas pelo Governo Federal em plena atividade 

econômica, uma delas visitada durante a pesquisa de campo. 

 

Foto 1 - União Bandeirantes/RO, avenida principal. À esquerda e aos fundos, no lado  
              direito, há fumaça de uma das madeireiras, maio 2014 
 

 
Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes/RO, Loureiro, 2014 

 

Na região de União Bandeirantes, os agricultores são considerados posseiros, 

produzem em terra antes improdutiva e ainda não detêm título definitivo da área. A 

dificuldade de aquisição de posse das terras é grande, dada à falta de políticas 

públicas que tratam sobre o assunto. Como diz Paulo Freire (1983, p. 37): “A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_equatorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafeeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_(material)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
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reforma agrária não é uma questão simplesmente técnica. Envolve, sobretudo, uma 

decisão política, que é a que efetua e impulsiona as proposições técnicas que, não 

sendo neutras, implicitam a opção ideológica dos técnicos”. E em União 

Bandeirantes não é diferente, porque até hoje ainda não se desenvolveu uma 

política agrária eficiente. 

De acordo com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado 

de Rondônia, o núcleo União Bandeirantes é uma ocupação que se deu por esbulho 

de terras da União e de particulares. Provém das “Unidades de Conservação” da 

Floresta Nacional do Bom Futuro, Parque Estadual de Guajará-Mirim, Reserva 

Extrativista do Jaci-Paraná e Terra Indígena Karipuna e entorno, que perfazem uma 

área de 800.822,5787 hectares (Ação Civil Pública de Proteção ao Meio Ambiente, 

n. 2004.41.001887-3, 2004). 

Além da problemática da posse da terra, a população desse Distrito também 

não dispõe de água potável. A fim de sanar esse problema, está em andamento no 

Governo do Estado de Rondônia por meio do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), projeto em análise para aprovação, pela Caixa Econômica 

Federal2, cujo orçamento será destinado para implantação de água encanada. 

Na área educacional, o Distrito conta com a Escola Municipal 3 de Dezembro, 

que atende alunos do 1º ano ao 9º ano, e a Escola Estadual César Cassol Freitas, 

que atende alunos do 6º ano ao 3º ano do Ensino Médio. Não dispõe de instituição 

de ensino superior e não possui salas de aula para educação infantil. Como a 

maioria das cidades rondonienses, é deficitário de curso superior de graduação e de 

professores graduados e qualificados para a docência, conforme informação dos 

diretores das duas escolas visitadas. O distrito é carente de uma política educacional 

que atenda efetivamente seus habitantes em todos os estágios da educação, mas 

que se agrava na graduação. 

 O ensino superior é oferecido em Porto Velho, na modalidade presencial, em 

duas instituições públicas, na Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

e Instituto Federal de Rondônia – IFRO, e em instituições particulares. A modalidade 

EAD é oferecida por 12 instituições particulares, dentre elas as Faculdades 

Claretiano. 

                                                           
2 Informação fornecida pelo Técnico Social Hoffmam, Porto Velho, 2014. 
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Apesar de todas essas ofertas, para quem reside em União Bandeirantes é 

praticamente inviável cursar o ensino superior em Porto Velho, devido à distância 

geográfica, alto custo das mensalidades da graduação nas instituições superiores, o 

distanciamento afetivo da família e da comunidade e as intempéries naturais do 

clima amazônico. Por isso, de certo modo, os acadêmicos que participaram da 

presente pesquisa viviam em condições de desigualdade educacional. A EAD foi a 

alternativa encontrada por esses sujeitos, a fim de suprir as necessidades do curso 

superior, isto é, uma graduação. 

 

1.1 Conhecendo a região  

 

Rondônia é o terceiro Estado mais populoso da Região Norte do Brasil com 

população estimada em 1,7 milhões de habitantes, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3.  

Sua capital, Porto Velho, vem se estabelecendo como uma das principais 

cidades em desenvolvimento na Amazônia, contando com um importante fator de 

crescimento, as construções das Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira: Santo Antônio 

e Jirau. Até o último censo, Porto Velho contava com cerca de 428 mil habitantes4, 

(IBGE, 2013). 

Porto Velho é composto administrativamente por onze Distritos: na região do 

Alto Rio Madeira: Abunã, Extrema, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã e 

Nova Califórnia; no médio Madeira Jacy-Paraná e Mutum-Paraná; no baixo Madeira 

– Calama, São Carlos, Nazaré e Demarcação. O Distrito de União Bandeirantes, 

próximo a Jaci-Paraná, ainda não foi reconhecido oficialmente, devido a litígios 

fundiários (SILVA; SANTOS; SILVA, 2011, p. 87). 

Uma das peculiaridades da capital são as ocupações clandestinas, sendo que 

grande parte dos imóveis, mesmo na área central da cidade, não possuem 

regularização fundiária. O Estado de Rondônia faz parte da Amazônia Legal –

denominada Amazônia Ocidental. Possui comunidades remotas, com dificuldade de 

acesso, principalmente, no inverno amazônico compreendido no período de 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>. Acesso em: 28 set. 2013. 

4 Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponível em 
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=110020&search=rondonia|porto-
velho|infograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria>. Acesso em: 29 set. 2013. 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro
http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=110020&search=rondonia%7Cporto-velho%7Cinfograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria
http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=110020&search=rondonia%7Cporto-velho%7Cinfograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria
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dezembro a março, podendo se estender a meses subsequentes (período das 

intensas chuvas, das cheias) devido ao degelo da Cordilheira dos Andes que afeta a 

grande bacia hidrográfica do Amazonas, em especial, os rios Amazonas, Madeira, 

Abunã, Mamoré, Guaporé e alguns de seus afluentes (fenômeno que promove 

inundações graduais nos municípios rondonienses, principalmente, na capital). Por 

isso, o local sofre com as ocasionais cheias desses rios impedindo o translado de 

quem mora nessas áreas para outros locais (ATLAS, 2011, p. 11-18). 

Nesse período, além das enchentes serem de grande extensão, as condições 

viárias das localidades mais remotas são extremamente precárias, produzindo o 

isolamento das populações necessitadas de um sistema de transporte adaptado às 

condições naturais. Inclusive, a cidade de Porto Velho, o Distrito de Jaci-Paraná, e a 

cidade de Guajará-Mirim decretaram, em abril de 2014, situação de emergência 

devido às inundações causadas pelos rios que cortam grande parte dos municípios 

do Estado, provocando danos materiais e humanos.  

A população portovelhense e de seus distritos sofrem com as inundações, 

que trazem consequências ao calendário escolar e à economia local. “Qualquer 

desequilíbrio mais acentuado no regime hídrico local gera impactos significativos na 

dinâmica econômica e social do Estado” (ATLAS, 2011, p. 42). 

Além do problema das cheias, existem outras situações de ordem 

socioeconômica, como na área da educação devido à necessidade de curso de 

graduação para muitos professores que atuam em sala de aula, tanto da capital 

quanto das áreas rurais. Em relação ao Brasil, são milhares de professores dos anos 

iniciais e educação infantil sem qualificação (INEP, 2012). 

No Estado de Rondônia, 55,5% da população acima de 25 anos apresentam 

o indicador sem escolaridade (com muito baixa e baixa escolaridade). Para definir a 

escolaridade de uma sociedade, usa-se a média de estudo da faixa etária das 

pessoas acima de 25 anos. Nesse aspecto, Rondônia está atrasado em relação aos 

indicadores da Região Norte e da média brasileira (ATLAS, 2011, p. 20). 

Tentando solucionar esses problemas, o Governo Federal, por meio do 

Ministério da Educação (MEC), elaborou a proposta do Plano Nacional da Educação 

(PNE) para o decênio 2011 a 2020, que destaca a exigência legal da qualificação 

para o exercício do magistério, como disposto na meta 15: “que todos os 

professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, 
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obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam” (BRASIL, 

2010, p. 92).  

Esse ato de responsabilidade não é só do Estado, mas da família, da 

sociedade, de forma que possam desenvolver a contento a defesa do direito à 

educação, cujo princípio é direito de todos e deve ser garantido pela mobilização 

social. O acesso dos educadores ao ensino superior poderá promover um melhor 

aprendizado e qualidade aos usuários da educação básica da rede pública. 

O estímulo para buscar a universidade está sustentado no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), no item “I) visão sistêmica da educação, II) 

territorialidade, III) desenvolvimento, IV) regime de colaboração, V) 

responsabilização e VI) mobilização social” (BRASIL, 2007, p. 11). 

Na perspectiva da visão sistêmica, não é apenas construir a unidade dos 

sistemas educacionais nacionais de forma uniforme, mas de múltiplas formas. 

Predominou no Brasil uma visão da educação dividida em seus níveis, etapas, 

modalidades como se não fossem elos de um mesmo processo para unir a 

educação com a ordenação do território e o desenvolvimento econômico e social: “é 

essencial na medida em que é no território que as clivagens culturais e sociais, 

dadas pela geografia e pela história, se estabelecem e se reproduzem” (BRASIL, 

2007, p. 6-7).  

 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) pretende ser o instrumento 

das ações para melhoria da qualidade da educação. Embora as pesquisas mostrem 

melhorias nos indicadores da qualidade de educação brasileira, o país está distante 

de um padrão ideal, incluso o Estado de Rondônia, devido à realidade de que muitos 

professores não são licenciados ou não possuem formação na área em que atuam, 

como dito anteriormente e ressaltado. 

O objetivo do PNE é atingir a meta de 100% dos professores formados até 

2020. São 78,1% dos professores com educação superior no Brasil e em Rondônia 

apenas 84,9% dos professores com formação. Assim, 15,1% dos professores atuam 

sem educação superior no Estado, conforme os dados do IBGE em 2012. 

Portanto, para atingir a meta de 100% até 2015, faltam 15,1% de professores 

que atuam na educação básica cursarem licenciatura. E para atingir a meta até 

2022, faltam 68,6% de professores dos anos finais do ensino fundamental com 

licenciatura na área em que atuam e, 52,5% de professores dos anos finais do 
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ensino médio para terem licenciatura na área em que atuam5 

(OBSERVATORIODOPNE, 2014).  

 Desse modo, há a necessidade do aumento da quantidade de professores 

qualificados, principalmente, nos pequenos centros urbanos, sem, contudo, 

desconsiderar a qualidade do ensino superior oferecido nas áreas pedagógicas em 

que há maior carência, como Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química e 

Física (BRASIL, 2010, p.91). Outra importante meta do PNE é a “Meta 12 – Elevar, 

de forma qualificada, a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos” (BRASIL, 2010, p. 77). 

O Estado de Rondônia ampliou a oferta de ensino superior nos últimos anos, 

mas possui ainda um grande desafio para atingir até 2020, por exemplo: 24,5% de 

matrículas na educação superior em relação à população de 18 a 24 anos na taxa 

bruta de matrículas, 20,9% de matrículas da população de 18 a 24 anos na 

educação superior na taxa líquida de matrículas. Entretanto, a Região Norte precisa 

de 41,7% de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo para atingir 

a meta de 50%, segundo dados do PNE6 (OBSERVATORIODOPNE, 2014). 

De acordo com as Normas Técnicas do PNE, cada vez mais, em um mundo 

onde o conhecimento se sobrepõe aos recursos materiais como fator de 

desenvolvimento humano, aumenta a importância da escolarização, e em particular 

da educação superior. E ainda afirma que no Brasil é enorme o diferencial de salário 

de quem possui ou não uma graduação superior, conforme estudos científicos 

realizados (BRASIL, 2010, p. 7). 

A educação a distância é uma das modalidades de ensino utilizadas para 

alcançar as metas do PNE. De acordo com o Censo da Educação Superior 2011, do 

total de 30.420 cursos de graduação, 29.376 (96,6%) são na modalidade presencial 

e 1.044 (3,4%) na modalidade a distância (INEP, 2013). Segundo dados do Censo 

EAD Brasil 2012, dos cursos da graduação, a maioria é concentrada em licenciatura 

(50%) e em bacharelado (25%) (CENSO, 2013).  

                                                           

5 Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-
professores/indicadores>. Acesso em: 09 abr. 2014. 

6 Idem. 
 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/indicadores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/indicadores
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A educação é um processo complexo. Para alcançar as metas do PNE é 

necessário um “pacote” de políticas públicas para incentivar desde o ensino básico 

ao ensino superior. Nesse pensamento, para melhorar a educação básica, é de 

extrema importância a formação de professores, o que demanda um ensino superior 

de qualidade e que atinja um número significativo de pessoas. 

Frisa-se, para atender a demanda por ensino superior, existem duas 

instituições públicas em Porto Velho, Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e 

Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Esse, oferece, na modalidade EAD, o curso 

superior de Tecnologia em Gestão Pública.  

Dentre as particulares, doze Instituições de Ensino Superior (IES) oferecem 

graduação em Pedagogia na modalidade da EAD. São elas: CLEUCLAR – Centro 

Universitário Claretiano, UNIGRAN – Centro Universitário Da Grande Dourados, 

UNINTER – Centro Universitário Internacional, FTC – Faculdade de Tecnologia e 

Ciências Salvador, FAEL – Faculdade Educacional da Lapa,UCB – Universidade 

Castelo Branco, UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina, ULBRA – 

Universidade Luterana Do Brasil, UMESP – Universidade Metodista De São Paulo, 

UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, UNIP (Universidade Paulista) 

(MINISTÉRIO DA EDUCACÃO 7, 2013). 

Depois da pesquisa realizada em 2013, foram acrescentadas mais duas 

instituições, elevando para quatorze o número de IES. São elas: a UNIASSELVI – 

Centro Universitário Leonardo da Vinci e o UNISEB – Centro Universitário UNISEB. 

Além da Capital Porto Velho, mais doze municípios8 do Estado de Rondônia 

oferecem a graduação em Pedagogia, na modalidade EAD (MINISTÉRIO DA 

EDUCACÃO9, 2014). 

De acordo com o Censo EAD BR: Relatório Analítico da Aprendizagem a 

Distância no Brasil 2012, no Estado de Rondônia, apenas uma instituição respondeu 

ao censo, com total de 7% de respondentes da Região Norte (CENSO, 2013); 

portanto, os poucos dados que se têm acesso são os disponibilizados pelo MEC. A 

SEDUC não dispõe de informações e o Conselho Estadual de Educação se baseia 

                                                           
7 Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 25 set. 2013. 

8 Ariquemes, Cacoal, Colorado do oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-paraná, Machadinho D’oeste, ouro 
Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médice, Rolim de Moura e Vilhena. 

9 Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 set. 2014. 

http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
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na regulamentação do MEC para normatizar os cursos na modalidade EAD no 

ensino médio.  

 

1.2 O Sujeito da vida no processo de investigação 

 

Na área da educação, destaca-se, ser o homem o sujeito da história. Logo, 

está nele o centro das atenções e das investigações; sobre ele recaem as categorias 

e/ou classificações de como pensar o mundo e como esse mundo está predisposto a 

ajudá-lo a ser feliz. Nesse contexto, a felicidade está pautada na qualidade de vida 

que se possa ter.  

Mas, antes de encontrar os sentidos inerentes à qualidade de vida que se 

almeja, é preciso conceituar e/ou definir quem é esse sujeito. Sujeito, na 

terminologia, é “o indivíduo real, portador de determinações capaz de propor 

objetivos e praticar ações” (BUARQUE DE HOLANDA, 2009, p. 755).  

No Dicionário da Psicanálise, sujeito é conceituado como: 

 

Termo corrente em psicologia, filosofia e lógica. É empregado para designar 
ora um indivíduo, como alguém que é simultaneamente observador dos 
outros e observado por eles, ora uma instância com a qual é relacionado um 
predicado ou atributo. [...] “Um significante é aquilo que representa o sujeito 
para outro significante”. Esse sujeito, segundo Lacan, está submetido ao 
processo freudiano da clivagem10 (do eu) (ROUDINESCO, 1998, p. 742). 

 

Para Abbagnano (2007, p. 1096): “Sujeito é aquele que tem capacidade 

autônoma de relações e iniciativas, capacidade que é contraposta ao simples ser 

“objeto” ou parte passiva de tais relações”. 

Conforme Vaz (1992, p. 217) entende-se como sujeito: “o homem em sua 

forma natural de ser, o ser inquieto em constante procura e incessante movimento, o 

próprio artista de si mesmo”.  

Para a Antropologia Filosófica culmina o sentido de sujeito como: “homem 

como pessoa e espírito, deixando claro que o espírito é uma exigência que não se 

satisfaz com qualquer determinação finita” (FERREIRA, 2009, p. 138). O sujeito que 

                                                           
10 Termo introduzido por Sigmund Freud em 1927 para designar um fenômeno próprio do fetichismo, 
da psicose e também da perversão em geral, e que se traduz pela coexistência, no cerne do eu, de 
duas atitudes contraditórias, uma que consiste em recusar a realidade (renegação), outra, em aceitá-
la (Dicionário de Psicanálise, 1998, p. 21). 
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é o homem, a pessoa humana, singular, constituída por seus atos e que se 

automanifesta em sua existência. 

O homem, conforme Victor Frankl (2005, p. 11; 42), é um ser singular, 

irrepetível, em busca de um sentido. É um ser livre, pois, a liberdade é inteiramente 

humana, capaz de fazer suas escolhas. Tem liberdade e responsabilidade para 

assumir suas opções; não é um ser determinado porque é livre para se posicionar 

diante das condições e capaz de penetrar na dimensão humana, pois é capaz de 

transcender.  

O homem é capaz de ir além de si próprio, um ser autotranscendente. “E é 

somente na medida em que o ser humano se autotranscende que lhe é possível 

realizar-se – tornar-se real – a si próprio” (FRANKL, 2003b, p. 20). 

Para Freire (1996, p. 23) o sujeito é livre, responsável e ciente de sua 

incompletude. A conscientização do ser humano é uma necessidade humana. Assim 

como a busca do conhecimento, “[...] a conscientização é natural ao ser que, 

inacabado, se sabe inacabado”. A inconclusão e o inacabamento fazem parte da 

natureza humana.  

Em resposta a essa infinitude, essa inconclusão, a educação é possível a es-

se homem que se sabe inacabado, mas deve ser respeitado como pessoa, como 

sujeito, pois, a vocação da pessoa é ser sujeito. Para tanto, “o homem deve ser o 

sujeito de sua própria educação” (FREIRE, 1967, p. 55) 

Entende-se, ainda, como sujeito aquele que vai em busca do conhecimento, 

que o busca com amor, possibilita sair de si em direção a algo ou alguém, “não o 

amor “romântico”, “sentimental”, mas amor ao conhecimento, ou seja, ter a força 

motriz que impele o homem em busca da descoberta, de conhecer, saber mais, para 

melhor compreender o mundo, as coisas, as pessoas” (SOUZA, 2005, p. 66-67). 

Assim, o sujeito dessa investigação é o ser humano, a pessoa humana capaz 

de escrever sua própria história, de propor objetivos e praticar ações, de aceitar a 

realidade ou de negá-la. Logo, um ser orgânico, inquieto, singular, espiritual em 

busca de algo ou de alguém. Capaz de autotranscender, ativo, inconcluso. Todas as 

pessoas participantes desta pesquisa são reconhecidas como sujeito. 

Foram considerados potenciais sujeitos deste trabalho os discentes que 

realizaram quatro anos de estudos no curso de licenciatura em Pedagogia do EAD 

credenciado pelo MEC, do Centro Universitário Claretiano de Batatais, no polo de 

Porto Velho, atualmente, estabelecido no Colégio Mojuca. Esta pesquisa observou 
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os procedimentos necessários para assegurar a confidencialidade e a privacidade 

desses indivíduos. A entrada em campo, para abordagem dos sujeitos e coleta de 

dados, ocorreu somente após autorização de cada participante. 

Para compor a amostra do estudo, optou-se por escolher aqueles que 

aceitassem participar dos estudos, responder aos questionários e os devolver 

pessoalmente durante a coleta de dados. Dessa forma, o estudo apresentou 

amostra não probabilística, mas intencional, definida pelo desejo de participação e 

pela disponibilidade e assentimento em participar da pesquisa. 

 

1.3 Qualidade de Vida para o alcance da felicidade 

 

O sujeito que trabalha e estuda, pressupostamente, está em busca de algo, 

ou seja, de um sentido de melhoria para a vida. Nessa busca, pode encontrar a 

felicidade. No Dicionário de Filosofia, Abbagnano define felicidade como, “em geral, 

estado de satisfação de alguém com sua situação no mundo” (2007, p. 505). 

O homem está aberto ao mundo em contraposição aos animais. E, uma das 

características constitutivas do homem é poder ir além das barreiras de sua espécie. 

Aqui, concebe-se o homem que vive com um propósito, (pode-se dizer dos sujeitos 

da pesquisa), o propósito de continuar os estudos. De acordo com a logoterapia11, o 

propósito do homem é de descobrir o sentido de sua vida, pois ele é motivado pela 

“sede de sentido” (FRANKL, 2007, p. 38).  

Explica Frankl (2003b, p. 67) que felicidade e êxito são meros substitutos da 

realização e, por isso, são meras derivações da vontade de sentido. Vontade essa 

que deve aflorar no próprio indivíduo e que para realizá-la implica ao homem, 

sujeito, tomar uma direção.  

Afirma o mesmo autor que perseguir a felicidade é o suficiente para distanciá-

la, porque hiperatenção e hiper-reflexão podem criar padrões neuróticos de 

comportamento. Ela é, mais especificamente, um efeito colateral de alcançar a meta 

e essa se constitui em razão para estar feliz. Em outras palavras, se existe a razão 

para a felicidade, ela se dá, como se fosse espontânea e automaticamente. Em 

causa disso, não é necessário perseguir a felicidade; não precisa preocupar-se com 

ela enquanto existe uma razão para ela. 

                                                           
11 Viktor Frankl é o fundador. Seu principal objeto  é o tratamento das neuroses noogências, as 
originadas do espírito humano (FRANKL, 1999; 2003). 



 

 

38 

No momento em que o homem converte a felicidade em objeto de sua 

motivação, necessariamente a fez objeto de sua atenção e, fazendo isso, a 

felicidade se desvanece. Porque, a busca deve ser pelo sentido, ou por alguém e 

não pela felicidade em si. Busca-se a razão para ser feliz, vale a pena se empenhar 

nisso. Dentre os motivos, por exemplo, pode estar o estudo, a graduação em 

Pedagogia, e a consequência ou efeito colateral, ao concluí-la, isto é a felicidade. 

Quando menos se busca a felicidade, maior probabilidade de encontrá-la, melhor 

explicando, em nosso objeto de estudo, o objetivo não foi o encontro da felicidade, 

mas se a EAD a proporcionou (FRANKL, 1999; 2007, p. 38-39). 

O fundamento da qualidade de vida supõe que alguns aspectos da existência 

são melhores que outros, para o mesmo ser humano e, se esses estão baseados na 

dignidade do indivíduo, ou seja, não porque alguém diz que ele é digno que surge 

sua condição elevada de vida, mas sim da sua capacidade de portar-se como um 

ser possuidor e detentor de tal qualidade. Mesmo que o sujeito queira negar em si a 

experiência da dignidade ela não pode ser separada da sua existência. Muitos 

aspectos da QV são frutos da sua construção histórica e de escolhas das pessoas 

ou da sociedade, mas, o valor da dignidade baliza e aproxima o caminho existencial 

do homem firmemente a esse valor universal. 

A QV é uma possibilidade da condição humana, podemos dizer, a 

necessidade para que a existência se torne viável, afinal, compreende algo mais que 

as condições nas quais a vida foi dada ao homem (ARENDT, 2009, p. 17).  

Para estudar as questões e elaborar o conceito nítido e/ou mais preciso sobre 

QV, em meados da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu 

um grupo de peritos de diferentes culturas, conhecidos como WHOQOL Group, os 

quais definiram QV como: 

 
uma percepção individual da posição do indivíduo na vida, no contexto de 
sua cultura e sistema de valores nos quais ele está inserido e em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL 
GROUP, 1995 apud MORENO et al., 2006, p. 2586).  

 
Trata-se de um conceito genérico, de alcance abrangente em relação à saúde 

física e psicológica, à capacidade de vida independente do indivíduo, as suas 

relações interpessoais e com o meio ambiente. Cria-se o conceito a partir da visão 

transcultural, havendo, portanto, o consenso internacional (SEIDL; ZANNON, 2004, 

p. 586 e MORENO et al., 2006, p. 2.586). 
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O conceito de QV é a construção cultural, algumas vezes confundido, com 

autoajuda. É uma ideia elevadamente humana que alia grau de contentamento 

encontrado na vida familiar, no amor, no social e na existência. Além disso, utiliza 

elementos que a sociedade considera como padrão de conforto e bem-estar. 

Observa-se a miríades de significados para o termo, dentre eles: conhecimento, 

experiências e valores da coletividade e de indivíduos que se diferenciam pelas 

épocas, espaços, tempos e histórias diferentes, construídos pela sociedade, e 

apresentam aspectos culturais próprios (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 8; 10). 

A começar do construto da OMS, a intenção atual é valorizar a 

multidimensionalidade, considerando o conceito em suas múltiplas facetas. Assim, 

na ordem de QV, inserem-se: segurança, amor, felicidade, afetividade, condição 

financeira, trabalho, estudo, saúde, lazer, religiosidade. Não se pode valorizar um 

aspecto da vida humana em detrimento do outro, porque a qualidade da convivência 

do homem com seu meio determinará o grau de QV. Para Almeida (2012, p. 18), QV 

é “uma percepção que sempre esteve e sempre estará presente na vida do ser 

humano”. 

A expressão qualidade de vida é o construto atravessado pela subjetividade, 

dada por determinada experiência para o indivíduo, embora possa ser diferente para 

outro de acordo com sua singularidade e sua história. Assim, o valor dado a 

determinado aspecto da vida impactará mais intensamente que outro.  

QV está relacionada, em geral, aos discursos das áreas de ciências da saúde 

e sociais (BARROS et al., 2008, p. 213). Quanto ao seu significado, não existe 

consenso na literatura, embora tenha sido tema de várias pesquisas nas diferentes 

áreas do conhecimento levando à idiossincrasia da expressão.  

A dimensão objetiva da QV está relacionada à satisfação das necessidades 

básicas do ser humano, ou seja, à mitigação das exigências criadas pelo grau de 

desenvolvimento econômico e social de determinada sociedade. E, ainda, emprego, 

desemprego, população abaixo da linha da pobreza, consumo alimentar, domicílio 

com disponibilidade de água potável, tratamento adequado de esgoto e de lixo, 

energia elétrica, propriedade da terra e de domicílio, concentração de morador por 

domicílio, qualidade do ar. Até mesmo, saúde, trabalho, educação, lazer, segurança, 

serviço de transporte (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 7-12). 

Na visão de Buss, podemos ampliar o conceito da seguinte forma: 
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[...] um padrão adequado de alimentação e nutrição, de habitação e 
saneamento, condições adequadas de trabalho e renda, oportunidades de 
educação ao longo de toda a vida, ambiente físico limpo, apoio social para 
família e indivíduos, estilo de vida responsável (BUSS, 2002, p. 52). 

 
Muitas vezes para obtenção da saúde, da educação, do emprego, da 

habitação, de infraestrutura urbana, da segurança pública requerem intervenções 

governamentais. Trata-se de áreas centrais de política pública, uma vez que, as 

atitudes dos governos federal, estadual e local do que fazem ou deixam de fazer 

afeta direta ou indiretamente a qualidade de vida da população (LORA et al., 2008, 

p. 83), por isso, QV, também, está relacionada às políticas públicas. 

Na mensuração da dimensão objetiva percebe-se: “Há alguns assuntos que 

estão intimamente relacionados com qualidade de vida, como saneamento, saúde e 

nutrição, vigilância sanitária e a saúde do consumidor” (ROUQUAYROL,1994, p. 

149), logo, novamente, se trata de políticas públicas. 

A negação da QV pode ser comparada, mensurada quanto ao aspecto 

objetivo:  

 

No mundo ocidental atual, por exemplo, é possível dizer também que 
desemprego, exclusão social e violência são, de forma objetiva, 
reconhecidos como a negação da qualidade de vida. Trata-se, portanto, de 
componentes passíveis de mensuração e comparação, mesmo levando-se 
em conta a necessidade permanente de relativizá-los culturalmente no 
tempo e no espaço (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 10). 

 
Nesta mesma lógica, podemos afirmar que deficiência de acesso à educação 

de qualidade e a falta de conhecimento, repercutem negativamente na QV da 

pessoa, ou seja, quem não possui conhecimento, técnica e atitude para lograr 

conquistar um espaço no campo social do trabalho não consegue ter acesso aos 

bens básicos que estão associados à qualidade de vida. 

De modo particular, em países como o Brasil e outros da América Latina, a 

má distribuição de renda, o baixo grau de escolaridade, o analfabetismo, bem como 

a situação precária de habitação e ambiente, têm papel fundamental nas condições 

de vida e saúde, porque essa se sustenta de inúmeros aspectos da QV (BUSS, 

2000, p. 165; 167). 

Quanto à dimensão subjetiva esta é a percepção que o indivíduo tem de sua 

vida e a reflete no conjunto de suas experiências e sentimentos; depende da 

representação que o sujeito faz de si e do seu mundo. Um mesmo sujeito pode ter 

boas condições de vida objetiva e perceber-se mal e vice-versa.  Nessa dimensão, 
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são considerados os fatores: satisfação e realização pessoal, qualidade dos 

relacionamentos, percepção de bem-estar, acesso a eventos culturais, lazer, 

felicidade, solidariedade, liberdade, etc. É a própria comunidade e o sujeito inserido 

nela, que determinam o que é “bom” de acordo com suas ambições, metas, valores, 

princípios. 

Por fim, é importante observar também que, em todas as sondagens feitas 
sobre qualidade de vida, valores não materiais, como amor, liberdade, 
solidariedade e inserção social, realização pessoal e felicidade, compõem 
sua concepção. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 9). 

 
Essa definição indica elementos importantes que aparecem nos processos 

educativos, ou seja, pode existir correlação entre maior ou menor formação quanto à 

capacidade de inserção social da pessoa na sociedade ou recursos para conquista 

da felicidade, maior autonomia, maior sensação de liberdade e acesso aos bens 

materiais, capacidade de entendimento, vivência de novos valores e transformação 

de outros. Ou ainda, maior participação social e transformação da realidade em que 

vive, afinal, o sujeito que tem acesso ao conhecimento pode se sentir mais 

competente para a vida e, porque, avalia sua qualidade de vida melhor que aquele 

que não o possui. 

Vários instrumentos incluem indicadores para aspectos subjetivos da 
convivência com doenças e lesões, como sentimentos de vergonha e culpa, 
que trazem consequências negativas sobre a percepção da qualidade de 
vida por parte dos indivíduos acometidos e suas famílias (MINAYO; HARTZ; 
BUSS, 2000, p. 13). 

 
Do mesmo modo, vale dizer que qualidade de vida para uma pessoa pode ser 

sentida de maneira diferente para outra, assim como em uma determinada cultura 

qualidade de vida tem sentidos adversos. A percepção de QV para o mundo 

ocidental é composta de valores materiais como: conforto, prazer, boa mesa, moda, 

viagens, utilitários domésticos, automóvel, televisão, telefone móvel, computador, 

internet, consumo de arte, cultura, comodidade, riqueza e valores não materiais. 

Hodiernamente, é dada grande ênfase aos valores materiais (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000, p. 9; 12). 

 Por seu caráter subjetivo, há autores que condenam que o constructo QV 

esteja desvinculado a cultura; para outros, existe um mundo cultural que independe 

da nação ou época. O importante é o que as pessoas pensam, sentem e como 

vivem integradas socialmente; como se percebem serem úteis à comunidade 
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(MORENO, et al., 2006, p. 2.586), no contexto e com seu mundo, para identificarem 

sua QV. 

 

1.3.1 WHOQOL-bref ao encontro da qualidade de vida  

 

Para entender as análises, apresentamos o método WHOQOL, devido à 

necessidade de instrumento para mensurar qualidade de vida. O Grupo WHOQOL 

desenvolveu uma escala conforme perspectivas transculturais para medi-la em 

adultos. Valorizando o aspecto subjetivo, sejam eles positivos ou negativos, e sua 

natureza multidimensional (FLECK et al., 2003, p. 794). 

Dentre os medidores, o mais utilizado é o da área da saúde e está vinculado à 

avaliação econômica, bioestatística, psicométrica, o que para evitar um 

reducionismo carece de um aprofundamento, já que para medir a QV de um 

indivíduo deve-se levar em conta seu contexto cultural, social, sua história de vida 

pessoal e familiar (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 8). 

A definição da OMS é a mais empregada no meio acadêmico e os aspectos 

fundamentais do conceito de QV são: subjetividade, multidimensionalidade, 

bipolaridade, tais aspectos também utilizados no instrumento WHOQOL (FLECK et 

al., 1999, p. 20; FLECK et al., 2003, p. 794). 

No domínio subjetivo, a avaliação depende da singularidade do indivíduo, de 

sua experiência e conhecimento, sua cultura, educação recebida, grau de instrução. 

Para avaliar qualidade de vida na dimensão da bipolaridade é o polo de sentimentos 

positivos ou negativos. Para verificar o primeiro, observar as evidências positivas, 

como dar sinais de sentimentos otimistas, bem-estar e aceitação de si mesmo, 

autoestima, e quanto aos sentimentos negativos como desespero, mau humor, 

estresse, ansiedade. Para responder a esses dois aspectos, a dimensão 

multidimensional faz a interação deles e, ainda, adota critérios múltiplos e distintos 

que influenciam no bem-estar do indivíduo. Qualidade de vida “também transita por 

valores e práticas como urbanidade, respeito mútuo, enfim, a força espiritual da 

democracia” (GONÇALVES; VILARTA, 2004, p. 10). 

A medida mais conhecida, difundida, criticada e utilizada no Brasil é o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD, 1998), embora não consiga incorporar a essência do 

conceito central que tenta medir. “Embutida nesse indicador encontra-se a 
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concepção de que renda, saúde e educação são três elementos fundamentais da 

qualidade de vida de uma população” (MINAYO et al., 2000, p. 10). No IDH, a 

educação é avaliada pela taxa de alfabetização de adultos, taxa de matrículas nos 

níveis fundamental, médio e superior combinados. Importante não ficar numa visão 

reducionista de que ter renda representa boa qualidade de vida ou “vida boa”, 

considerando somente o aspecto econômico.  

Fleck et al., (1999, p. 20) relatam que no discurso político de Lindon Johnson 

– presidente dos Estados Unidos da América em 1964, quando foi utilizada pela 

primeira vez a expressão fora da área da saúde, qualidade de vida estava vinculada 

à aquisição de bens materiais e disponibilidade de recursos financeiros. Essa 

terminologia passou a ser fruto do modelo capitalista e marcou as pesquisas da 

época, nas quais as tendências dos estudos pautavam-se apenas em indicadores 

econômicos.  

Com o avanço das pesquisas, percebeu-se que apenas o indicador 

econômico não atendia à avaliação da expressão. Os indicadores econômicos são 

vantajosos para análise das tendências sociais e planejamentos em larga escala, 

mas não contribuem para mensurar aspectos particulares da sociedade, porém, são 

apenas uma faceta que compõe o bem-estar do indivíduo em sua totalidade. O 

conceito de qualidade de vida supera a dimensão do capitalismo e assume outro 

estilo, como o modo de viver, conviver e sentir das pessoas (KOGIEN, 2012, p. 28). 

A educação – na modalidade EAD - pode ser um instrumento gerador de 

qualidade de vida, porque tem como uma das finalidades o pleno desenvolvimento 

do educando. A educação por meio dessa modalidade permite a expansão da 

capacidade do ser humano, enquanto sua limitação seria um obstáculo à plena 

realização das potencialidades humanas (PNUD, 1998).  

 

Entre as especificidades da EAD, podemos destacar o fato desta, na 
maioria das vezes, trabalhar com estudantes adultos e se utilizar de material 
autoinstrucional e estudo individualizado, em que o aluno aprende a 
aprender, a estudar a partir do seu esforço e por conta própria, 
desenvolvendo habilidades de independência e iniciativa (VIDAL e MAIA, 
2010, p. 12). 

 
A EAD, a cada dia, ganha mais adesão, porque traz no seu bojo a 

flexibilidade, que, em diversos momentos, permite aos alunos escolherem com 

liberdade onde, como e quando estudar; fator importante para grande parcela da 

população que deseja e necessita continuar se aprimorando, mas, muitas vezes, 
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não consegue por causa da falta de horário, ou ainda, o trabalho ser concomitante 

com os estudos presenciais (VIEIRA, 2012, p. 4). 

Nesse sentido, a EAD pode atender à demanda reprimida de entrada ao ensi-

no superior no Brasil, e, consequentemente, modificar o retrato da desigualdade das 

oportunidades educacionais no país e solucionar a questão da desconformidade e 

flexibilidade no acesso à educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvi-

mento dos indivíduos (VIANNA, 2009, p. 9). 

Buss (2000, p. 167) afirma ser condições e requisitos para a saúde e QV: 

“Paz, educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e equidade”. Desse modo, proporcionar educação, 

mesmo que a distância, significa assegurar meios para que o indivíduo amplie sua 

QV, sua capacidade de autonomia e bem-estar. Não basta somente ter mais 

dinheiro ou acesso a bens materiais; quando a pessoa se sente autônoma, mais 

capaz e com conhecimento e condições de pensar, de refletir, de questionar, exigir, 

mecanismos conquistados por meio da educação, o sujeito passará a se inserir no 

mundo da vida e a partir daí se desenvolver. Isto é, torna-se sujeito da própria 

história. 

O conhecimento, a informação e a técnica adquiridos no curso de graduação, 

por exemplo, são mecanismos de grande importância, porque com eles o indivíduo 

pode lidar melhor com os aspectos subjetivos de sua vida, mas, principalmente, lidar 

com mais propriedade com o mundo que o circunda. O conhecimento associado à 

capacidade de realização pode provocar no sujeito uma sensação de importância, 

de valor, como capacidade para gerir a vida, elemento que Freire (1996) trata como 

autonomia.  
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2 A EAD COMO PERSPECTIVA PARA O ALCANCE DA AUTONOMIA 

 

Embora o ser humano seja um sujeito singular, ele vive e convive na 

pluralidade. Assim, na educação o sujeito pode responder a essa expectativa, ou 

pelo menos tentar se inserir nela (ARENDT, 2009, p. 16). Esse tópico apresenta 

alguns elementos que podem clarear a relação qualidade de vida e educação para a 

construção da autonomia do sujeito. 

Apresentamos que a QV envolve uma multiplicidade de aspectos, ou seja, a 

totalidade do ser humano, cujo processo de construção não depende unicamente do 

fator objetivo ou subjetivo, além do fato que a educação pode contribuir 

enormemente para a QV das pessoas. 

O projeto de pessoa e educação repercute, sobremaneira, nas metodologias 

educativas, na relação aluno-professor, nas políticas públicas, atingindo a finalidade 

do “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (LDB, art. 2ºb). Assim, o educando busca ser o 

construtor de sua autonomia. 

Sobre a pedagogia da autonomia, afirma Paulo Freire: “É uma pedagogia 

fundada na ética, no respeito à dignidade e na própria autonomia do educando” 

(1996, p. 7). Tal assertiva inspira o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

no âmbito do Ministério da Educação (MEC) e tem como objetivo: “a construção da 

autonomia, isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura crítica 

e criativa frente ao mundo” (BRASIL, 2007, p. 4). 

No prefácio ao livro Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), Edina Castro 

de Oliveira (1996, p.7) afirma: “De nada adianta o discurso competente se a ação 

pedagógica é impermeável a mudanças”. Pensa-se que a educação é geradora de 

mudança, de autonomia. 

A autonomia é uma construção diária, como estudar a distância, por exemplo, 

uma vez que implica em mudar de referências em relação ao estudo presencial e a 

sua realidade; empenhar-se em compreender, pesquisar, aplicar e construir o seu 

próprio conhecimento. 

Aos jovens cujo ensino superior público lhes foi negado, e a todos que sofrem 

com a desigualdade de gênero, de classe, de raça, o aprendizado pode fazer parte 

para se alcançar a mudança e ir em busca de seus direitos. Ou seja, é por meio dos 

estudos, na esperança do futuro melhor e de uma mudança possível, que se faz 
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presente a ideia da autonomia. Porque pela autonomia também ampliar a vontade 

pela informação; com esta a sociedade pode provocar mudanças nos processos 

políticos, que por si desencadearão transformações nos modos de vida dos sujeitos 

(VIEIRA e ALMEIDA, 2013, p. 15).  

A autonomia dos estudantes pode ser alcançada, pressupostamente, por 

meio da EAD que trabalha com o auxílio do ambiente virtual, sistema eletrônico ca-

racterizado por seu alcance global, pela integração de todos os meios de comunica-

ção e pela interatividade potencial, cujo instrumento está mudando e mudará para 

sempre a cultura da educação. Hoje, já é utilizada no meio acadêmico, como forma 

democrática ao acesso, por sua condição de maior abrangência geográfica, acesso 

a maior número de participantes e de vários locais, mesmo aqueles que não tenham 

grande disponibilidade de horários (ALBERTIN e BRAUER, 2012, p. 1.368). 

Para que mais sujeitos possam construir sua autonomia por meio da educa-

ção na modalidade a distância, inicialmente esse mecanismo precisa ser pensado 

sob a ótica da inclusão social e do acesso democrático, porque por meio dela pode-

se ter uma abrangência maior para o processo ensino-aprendizagem. Isso tendo em 

vista que os resultados das pesquisas sobre EAD vêm contribuindo muito nesse 

sentido e sinalizam a seriedade e a boa qualidade na produção dos materiais e no 

acompanhamento dos alunos que é revelada a satisfação com o nível de exigência 

dos cursos advindos desse formato (ENAP, 2006, p. 19; 20; 39).  

Em relação à educação e humanização do homem, em Victor Frankl12 

encontra-se a visão antropológica tridimensional, ou seja, o homem seria uma 

unidade psico-físico-noológica. Dimensões que estão integradas e impactam sobre 

toda ação do ser humano. O sentido da vida surge como resultado de um processo 

de construção, ou seja, com as diversas respostas que o sujeito dá para os desafios 

colocados na sua vida capaz de responder por conta própria, isto é, com autonomia 

(FRANKL, 2003b, p. 13). 

Significa dizer: o homem é responsável por suas atitudes e capaz de se 

posicionar no mundo, frente a essa capacidade se constitui como ser humano 

quando é autônomo, livre por si só; está voltado a algo ou alguém, ou seja, é um ser 

autotranscendente, ultrapassa a si mesmo para chegar a outros significados que não 

                                                           
12 Pai da Logoterapia, terceira escola de Viena. Uma de suas inspirações centrais procede da 
experiência que viveu nos campos de concentração e que vem relatada no seu livro: Em busca de 
sentido, Um psicólogo no campo de concentração (1999).  
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meramente aqueles que lhe são dados. A autenticidade da existência humana 

somente se realiza na autotranscendência, na responsabilidade (FRANKL, 2007, p. 

23). 

A liberdade e responsabilidade andam juntas, mas, cada pessoa responde 

com sua singularidade ou modo de vida como colocá-las em prática, embora, em 

algumas ocasiões, parece que a vida é condicionada de forma clara e forçada por 

outros. Desse modo, apesar dos condicionamentos históricos, culturais, materiais, 

ainda resta um espaço para a liberdade e a criatividade do homem. “A liberdade 

espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe, até o último 

suspiro, configurar sua vida de modo que tenha sentido” (FRANKL, 1999, p. 67). 

O sujeito na educação com qualidade social precisa ser o sujeito que na 

prática educativa usa a liberdade para se apropriar do que é aprendido, para troca 

de ideias e de ideais, para aprender por meios de suas experiências e ser valorizado 

por isso, para construir sua própria história (FREIRE, 2006, p. 15; 2003, p. 12; ZUIN, 

2009, p. 32). 

A ideia da compreensão humana partindo das experiências íntimas que 
cada pessoa possui parece ser básica para o desenvolvimento da 
personalidade e, ao mesmo tempo, para um processo educacional mais 
aberto e adequado (MOSQUERA, 1978, p. 17). 

 
Utilizando-se dos dizeres de Paulo Freire sobre educação com qualidade so-

cial ou como trata o poder público, educação com qualidade, essa se manifesta 

quando faz parte da formação do ser logo diferente do modelo bancário. Assim, o 

sujeito deixa de ser ingênuo e passa a agir em busca de outra realidade, torna-se 

mais crítico, pois a prática educativa não pode ser neutra, ela é política. Consequen-

temente, terá o sujeito capacidade de lutar contra o desrespeito dos poderes políti-

cos, recusar a reprodução do pensamento engessado, rejeitar o que não condiz com 

a liberdade e não se deixar encobrir pelo mero materialismo (FREIRE, 1996, p. 27; 

ZUIN, 2009). 

A educação com qualidade tal qual inspirada no Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), objetivada na construção da autonomia, é, a formação de indi-

víduos capazes de assumirem uma postura crítica e criativa frente ao mundo (MEC, 

2007, p. 4). 

 

 



 

 

48 

Para Paulo Freire, outro dado importante, para realização de uma educação 
com qualidade social e sem fragmentação das propostas pedagógicas, é a 
preocupação que os envolvidos devem ter em não separar a teoria e a 
prática; pois, sabe-se que o distanciamento do discurso teórico com o 
realizado, muitas vezes, pode causar danos irreversíveis (uma “coisa” é o 
que se propõe, outra, o que se faz) (ZUIN, 2009, p. 36). 
 

A busca dos sujeitos da pesquisa pelo ensino superior por meio da 

modalidade EAD se insere como essa possibilidade, porque foi dada a eles a 

oportunidade e eles escolheram de modo livre, e não como um determinismo cursar 

a EAD. Pode-se dizer: o ser humano é um indivíduo capaz de tomar parte 

voluntariamente no mundo, de discutir, decidir, cotejar, avaliar, refletir, fazer 

escolhas, fazer política. É capaz tanto de buscar seu próprio bem quanto seu mal 

(FREIRE, 2003, p.12; 1996, p. 22), nesse caso, buscaram a educação, porque, 

cientes de sua incompletude esses sujeitos perceberam-se necessitados de 

informações, e, com isso, buscaram na EAD a alternativa possível, a fim de cursar a 

graduação. De excluídos do contexto escolar e/ou do ensino superior, os sujeitos 

mudaram de condição e passaram a se sentir incluídos, eis portanto, uma escolha 

de sujeitos tomados pela autonomia.  

 

Como tornar a Educação acessível enquanto um direito a educar os pobres, 
os excluídos e os desprivilegiados – os pobres rurais, mas também crianças 
e jovens em favelas urbanas que se proliferam? Privações educacionais em 
função da pobreza são uma realidade dura – mais de um bilhão de pessoas 
são vítimas no mundo. A pobreza é o maior obstáculo para a efetivação do 
direito à Educação (SINGH, 2013, p. 24).  

 
A autonomia é dada como concretizada quando as pessoas se relacionam 

com o mundo da vida, com o contexto de que fazem parte e passam a refletir sobre 

este mundo. No contexto abordado, a busca pela graduação se deu pela EAD, 

porque onde residem não lhes permite a concretização através do ensino presencial. 

A EAD quebrou as barreiras e os incluiu no sistema, logo, de sujeitos passivos 

passaram a sujeitos autônomos, pelo menos, na perspectiva de obter mais 

informações para lidar com os desafios do mundo da vida.  

 

É importante que os discentes do ensino superior se assumam sujeitos do 
saber para não cair na armadilha de que ensinar é transferir conhecimento, 
e sim abrir possibilidades para produzir, construir, transformar suas 
exigências frente à vida, à política, à realidade sociocultural, questionar e 
participar (FREIRE, 1987, p. 36; 1996, p. 12). 
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Para tanto, o direito à educação com qualidade, independente da modalidade 

que se executa, (assegurada pelas normas brasileiras), pode-se realizar e, 

consequentemente, o projeto de vida dos sujeitos. Os sujeitos desta pesquisa 

conseguiram finalizar o ensino superior por meio da EAD e passaram a ser 

protagonistas de sua história. 

 

2.1 A EAD na história da Educação Brasileira: encurtando as distâncias  

 

Aqui nesta seção do trabalho são apresentados o histórico, os conceitos e as 

teorizações sobre a educação a distância, ao mesmo tempo propõe apontar os 

princípios e leis nos quais se baseia, porque se trata de política pública na área 

educacional.  

Diferente do que se pensa, a história da educação a distância é antiga, não 

sendo um fenômeno atual. Os EUA, desde os anos 1860, utilizavam o sistema de 

extensão universitária a distância, assim como a Inglaterra e outros países 

europeus. Os estudantes eram livres para estudar de forma independente e depois 

prestavam exame na universidade. Difundida em países como Inglaterra, Estados 

Unidos, Suécia, Espanha, Austrália, Noruega, Nova Zelândia, Canadá, França, 

África, China, entre outros, ela vem beneficiando cada vez mais um grande número 

de alunos que sem essa modalidade estariam impossibilitados à educação 

tradicional (MOORE, 2011, p. 30). 

 Hodiernamente, a EAD é mais conhecida e divulgada devido à popularização 

da internet13, mas seu contexto histórico vem evoluindo há muito tempo. A primeira 

forma de EAD foi através da correspondência de cartas pelo correio.  

Os estudos por correspondência, estudos em casa ou, ainda, estudos 

independentes, eram textos entregues em casa por meio dos serviços postais de 

forma confiável e barata, utilizado por pessoas que desejavam estudar na própria 

residência ou no local de trabalho com instrução de um professor a distância. “O 

motivo principal para os primeiros educadores por correspondência era a visão de 

usar tecnologia para chegar até aqueles que de outro modo não poderiam se 

beneficiar dela” (MOORE, 2011, p. 27). Os estudantes mais beneficiados eram as 

mulheres, a quem, na época era negado o ensino formal. 

                                                           
13 “Uma rede mundial de computadores é uma interconexão de pequenas e grandes redes ao redor 
do globo” (MOORE, 2011, p. 355).  
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No decorrer desse formato de aprendizado, foram aparecendo novidades 

didáticas, com a adição de atividades complementares em cada lição, questionários 

ou exercícios de avaliação que deveriam ser respondidos e devolvidos à instituição 

por meio do correio e assim acontecia um estudo independente. As atividades 

complementares eram acompanhadas pela figura do tutor ou orientador do aluno 

que respondia às dúvidas, devolvia os trabalhos corrigidos, orientava o estudo, e o 

animava para não abandonar os estudos mantendo contato presencial (ARETIO, 

1999, p. 13). 

Na modalidade EAD, as inovações tecnológicas e as telecomunicações foram 

agregadas aos estudos por correspondência, como o telefone, o rádio, a televisão, 

e, principalmente, o rádio que chegava aos recônditos mais distantes. Esses 

equipamentos eram utilizados pelo aluno conforme sua necessidade para se 

autoguiar. Mas, foi com a televisão que houve grande expansão desse método, com 

os chamados telecursos. 

O próximo passo nessa evolutiva foi a computação e todos os seus infinitos 

recursos, redes de computadores, satélite, áudio, videoconferência, teleconferência 

para trabalhar com grupos permitindo a interação em tempo real e em locais 

diferentes, entre alunos e professores, e, atualmente, por meio da tecnologia da 

internet, a EAD atingiu um novo patamar de excelência. A geração atual da EAD 

está centrada na utilização de aulas virtuais no computador e na internet. “O uso de 

redes de computadores para educação a distância teve grande impulso com o 

surgimento da world wide web [...]” (MOORE, 2011, p. 46), comumente conhecida 

como www. 

Nesse formato, o ensinar e aprender ocorre por meio e-learning14, usualmente 

utilizado por meio da internet, podendo ser assíncrono15 ou síncrono16.  

No Brasil, a EAD começou com o ensino por correspondência. Em 1939, foi 

fundado o Instituto Rádio Monitor, e, em 1941, o Instituto Universal Brasileiro, sendo 

que esse último contou com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS). Para encaminhar as apostilas – 

                                                           
14 Aprendizado eletrônico. O prefixo “e” significa eletrônico. 

15 Comunicação não ocorre ao mesmo tempo. 

16Comunicação ocorre ao mesmo tempo. Formas de comunicação eletrônica: rádio, videogravadores. 
email, websites, quadro de avisos on-line etc. Outras formas de comunicação: CDs, fitas de áudio, 
telefone, imagens (livros), videoteipes, teletransmissão. 
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materiais didáticos para os estudos - eram utilizados os serviços da empresa de 

Correios e Telégrafos. Mais famoso ainda se tornou o Telecurso 2000, com aulas 

pela televisão que podiam ser adquiridas em videocassete. Atualmente, o jeito mais 

fácil e popular da EAD é baseado em aulas pela internet, com módulos inteiros e 

aulas virtuais e por videoconferência (ARETIO, 1999, p.24). 

Hoje contamos com o avanço tecnológico, computadores com memórias 

inesgotáveis, possibilidade de estar virtualmente em diversos ambientes, obter 

informações a qualquer hora e qualquer lugar de forma rápida e eficaz no ambiente 

virtual. Nas redes de computadores, há inúmeras fontes virtuais de informação e 

isso facilita a formação de profissionais que trabalham e não dispõem de tempo e 

nem horário para frequentar a sala de aula presencial. A internet vem romper com as 

barreiras físicas. 

A EAD auxilia o estudo para aqueles que não podem sair de casa a todo o 

momento, como os idosos, deficientes, mães com filhos pequenos, entre outros. O 

estudante pode se dedicar aos estudos no horário que tem disponibilidade, seja 

durante o dia ou durante a noite, para se conectar. Para ter aulas basta um 

computador e internet (ou rádio, em alguns casos), tornando qualquer um apto a 

adentrar no mundo virtual, construir seu conhecimento, trocar experiência, discutir 

com os colegas. 

A EAD está se fortalecendo e adquirindo credibilidade com instituições 

renomadas utilizando esse recurso, que assumem sua responsabilidade e 

competência nessa modalidade de ensino demonstrando visão moderna. A partir da 

Constituição Federal de 1988, deu-se um grande passo nessa direção; foram 

criadas leis e estabelecidas normas para a modalidade da EAD.  

Para Moran, a EAD é um processo de ensino e um processo de 

aprendizagem, utilizando as tecnologias, já que tanto o professor quanto o aluno 

estão em locais separados e afirma: 

 

Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por 
tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou 
temporalmente. É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não 
estão, normalmente, juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, 
interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. 
Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o 
CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes (MORAN, 2002, p. 1). 
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A definição de educação a distância, no portal do MEC – Ministério da 

Educação, que regulamenta o Artigo 80 da Lei 9.394/96 (LDB) afirma que ela é uma 

modalidade educacional que utiliza de meios e tecnologias de informação, em que 

estudantes e professores não precisam estar no mesmo local de estudo. 

 

É 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, p. 1).  
 

Algumas vezes, o professor e o aluno estão em lugares diferentes, seja perto 

ou distante, mas, em alguns casos, encontram-se presencialmente, uma vez por 

mês, dependendo do tipo da EAD, além de interagirem por meio das tecnologias, 

principalmente, por meio da web. 

A política pública da EAD pode ser comparada a um sistema que envolve 

ensino e aprendizagem, comunicação, gerenciamento, ambiente físico, ambiente 

operacional, ambiente de aprendizado, tecnologia, estrutura física, humana, 

qualidade, cursos, entre outros itens que compõem o sistema educacional e 

dividem-se em subsistemas (MOORE, 2011, p. 19). 

Na EAD, mais pessoas têm acesso ao ensino através dos recursos 

tecnológicos que são aplicados na aprendizagem; o papel da internet auxiliou na 

aceitação de outras realidades. Populações como as de alunos de áreas remotas ou 

de pequenas cidades do interior, alunos de áreas rurais que estavam em 

desvantagem com relação às pessoas moradoras dos centros urbanos, aonde 

existem centros universitários, com acesso à internet, as desvantagens diminuiram. 

Com os recursos tecnológicos e a evolução da modalidade EAD por meio da 

internet, os alunos que não moram em cidades com oferta de ensino superior 

podem, nos dias de hoje, fazer cursos com professores qualificados a que antes 

somente os que estavam em aulas presenciais em escolas públicas ou privadas 

tinham acesso. Atualmente, alunos de um determinado país podem aprender com 

professores de qualquer outro continente ou lugar do mundo por intermédio da EAD 

(MOORE, 2011, p. 45).  
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2.1.1 EAD como expressão do Direito social  

 

Na educação presencial o professor se utiliza de meios tecnológicos para 

auxiliá-lo em sala de aula, como complemento do ensino; enquanto a EAD depende 

das tecnologias de modo diferente. Por isso, ser aluno da EAD difere do ensino 

presencial, porque a distância exige planejamento para horas de estudos com a 

utilização do computador; aptidão para estudar sozinho, habilidade de comunicação 

diferenciada, principalmente, por meio da internet e comprometimento com o horário 

de estudo e o material adotado. O aluno passa a receber orientações para a 

utilização das demais ferramentas e em caso de problema de acesso ao ambiente 

virtual o professor tutor pode auxiliá-lo (MOORE, 2011, p. 30). 

 Não afirmamos que todos os alunos estão aptos a cursarem/estudarem na 

modalidade da EAD, pois, tanto o aluno quanto a instituição necessitam de recursos 

técnicos apropriados para auxiliar o ensino de forma planejada, organizada.  

Na EAD, o lugar onde se aprende não é o mesmo local onde se ensina. 

Diverge do ensino de sala de aula em que o professor se faz presente fisicamente e 

se utiliza da tecnologia como recurso complementativo. Aqui, o professor não está 

presente/junto com os alunos, conta com a presença do tutor. No caso pesquisado, 

o encontro presencial com o tutor era mensal, as aulas presenciais do ensino a 

distância aconteciam aos sábados, na capital Porto Velho, e as demais pela internet, 

por um sistema assemelhado ao MOODLE17 - Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment. O software utilizado para as aulas na internet foi 

desenvolvido pelo Centro Universitário Claretiano e é chamado de Sistema 

Gerenciador de Aprendizagem – Sala de Aula Virtual18 (SGA – SAV). 

 

 

                                                           
17 “Um software livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão 
designa ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho 
colaborativo baseado nesse programa, acessível através da Internet ou de rede local. Em linguagem 
coloquial, em língua inglesa o verbo "to moodle" descreve o processo de navegar 
despretensiosamente por algo, enquanto fazem-se outras coisas ao mesmo tempo.” 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle>. Acesso em 25 abr. 2014. 

18 “Software que permite o desenvolvimento de atividades síncronas e assíncronas, por meio de di-
versas ferramentas. O SGA-SAV possibilita a confluência de mídias e recursos de web 2.0. Dessa 
forma, ferramentas como fórum, chat, portfólio, lista de discussão, mural de recados, agenda, sala de 
áudio-conferência, web e videoconferência são espaços privilegiados de vivência da dimensão comu-
nitária da vida universitária a distância. Neste ambiente, todos os passos de tutores e alunos ficam 
registrados, permitindo seu acompanhamento constante” (CLARETIANO, Manual do Tutor, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle
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O modelo de Educação a Distância do Centro Universitário Claretiano 
articula quatro elementos em uma relação de sincronia e interação: 1) 
Material Didático Mediacional (MDM), 2) Sistema Gerenciador de 
Aprendizagem (SGA), 3) tutoria e 4) sede e polos de apoio presencial 
(CLARETIANO, 2012). 

 
Nessa modalidade, não há o contato com o professor fisicamente, mas sim 

virtual, e, em raras vezes, há o contato visual. Os fóruns são uma forma de 

comunicação entre o educador e o educando. No entanto, isso não é um 

impedimento para a aprendizagem quando o aluno está disposto. O ser humano por 

meio da transcendência é capaz de superar os próprios limites, no caso específico, 

os limites impostos na EAD. Como dito por Freire (1996, p. 51) o ser humano é um 

ser incompleto, ele vai além, [é livre para ir em busca do que deseja]. Frankl (2007, 

p. 36) corrobora afirmando que a autotranscedência é um fenômeno humano. 

 Os acadêmicos transcenderam quando não se acomodaram e foram em 

busca da aprendizagem que os fariam melhores por meio da modalidade a distância.  

A nova constituição de 1988 impulsionou a regulamentação da EAD no Brasil. 

A sociedade brasileira se redemocratizou a partir de 1988, escolhendo seus 

representantes para Assembleia Nacional Constituinte, para, assim, instituir um 

Estado Democrático de Direito, donde advém a Constituição Federal do Brasil. Nela 

estão inseridos os princípios que garantem os direitos universais do homem. 

 A Carta Magna do país assegura o exercício dos direitos sociais e 

individuais, o bem-estar, o desenvolvimento, liberdade de expressão, direito à 

educação, entre outros. Representou um avanço em relação às constituições 

anteriores, e provocou uma série de mudanças na sociedade brasileira.  

 

Indiscutivelmente, a Constituição de 1988, sabiamente denominada por 
Ulisses Guimarães Constituição Cidadã, promoveu um salto sem 
precedentes em matéria de direito à Educação. Na historia da Educação 
brasileira, ela inaugurou a mais importante etapa de lutas pelo direito de 
todos a uma Educação de qualidade. Certamente uma luta que está longe 
de ser concluída (CUNHA, 2013, p. 43).  

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Título I, Dos 

Princípios Fundamentais, no artigo 1º, inciso III, tem como fundamento a dignidade 

da pessoa humana.  

A dignidade é qualidade intrínseca do ser humano, é, portanto, 
irrenunciável, e inalienável, é ela que qualifica o ser humano e dele não 
pode ser destacada e por tal ela não pode ser criada, concedida ou retirada, 
embora possa consistir em objeto de violação (CAMPOS e SARLET, 2011, 
p. 2). 
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É a dignidade da pessoa humana o essencial direito fundamental garantido 

pela Lei Maior e um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Nesse 

contexto, o direito à educação faz parte das relações e singularidade da pessoa. 

Bollmann (2006) toma por fundamento a concepção filosófica de Hannah Arendt 

sobre o conceito operacional da dignidade da pessoa humana, concluindo: 

 

A dignidade da pessoa humana é, pois, a intangibilidade ligada ao 
nascimento e a morte de cada ser humano e às relações que, nesta 
trajetória de vida, estabelece com os demais seres humanos no mundo 
físico partilhado por todos, que compreende: 
a) o reconhecimento de que cada ser humano é singular, imprevisível, e 
livre e neste sentido, paradoxalmente, diferente e simultaneamente igual 
aos demais homens com que convive no ambiente plural; 
b) o reconhecimento da fragilidade humana e da necessidade de proteção 
da integridade física e psíquica de cada ser humano (BOLLMAN, 2006 p. 
31-32). 

 
A educação colabora com o desenvolvimento físico e psíquico do ser 

humano. Parafraseando a autora, cada homem faz jus à própria qualidade de vida, à 

qualidade da educação, ao labor. E ainda, é capaz de perdoar, de fazer promessas 

e cumpri-las, de ser sujeito de sua aprendizagem e se impor ao porvir.  

 
c) o reconhecimento de que cada homem faz jus à vida biológica 
satisfatória, e à fruição consciente dos artificialismos do mundo, ou seja, à 
criação dos objetos e riquezas e ao gozo dos bens colocados no mundo 
pelas suas próprias mãos e pela dos que lhe antecederam, o que está 
ligado à ideia de igualdade;  
d) a admissão de cada ser humano, como sujeito no discurso e na ação no 
meio de seus pares; e  
e) a capacidade de cada um de perdoar e de estabelecer promessas, 
gerando um compromisso político que considera o passado, se estabelece 
com relação ao presente e se impõe em direção ao futuro (BOLLMANN, 
2006, p. 32). 

 
Promover a educação é promover a emancipação, independente de onde 

reside a pessoa, seja nos grandes centros ou no interior da Amazônia. Reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de é um dos objetivos 

fundamentais da Constituição da República brasileira.  

 

A Educação é vinculada á dignidade humana, dado o seu caráter 
emancipatório. Pleno desenvolvimento da personalidade humana e 
fortalecimento dos direitos e das liberdades fundamentais são as duas faces 
desse processo no qual promover um é promover o outro e vice-versa 
(RANIERI, 2013, p. 58). 

 
Ainda, o direito à educação é direito social fundamental, direito individual e 

também direito difuso e coletivo, em sua concepção regida pelo conceito de 
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dignidade humana como dito. Tanto quanto um direito é igualmente um dever 

fundamental do Estado, para todos, indistintamente (CF, 1988, Art. 3º, III e IV). 

O direito à Educação é o direito social que mereceu o maior número de 

artigos no atual texto constitucional. O Título II, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, Capítulo II, Direitos Sociais, em seu artigo 6º, institui a educação 

como um direito social (CF, 1988). 

Desse modo, o Estado brasileiro passou a estimular e criar processos que 

garantissem os direitos da educação básica ao ensino superior, embora a educação 

superior não seja universal e obrigatória. Apesar desse estímulo ao direito à 

educação, cabe lembrar que no Brasil existem inúmeras dificuldades e diferenças 

sociais que refletem no acesso ao ensino superior. 

Por isso, é essencial para a concretização dos objetivos e metas da educação 

a colaboração dos atores envolvidos para o alcance de objetivos comuns, pois os 

meios de acesso à educação e qualidade da educação são competência dos três 

níveis de governo: da União, Estado e municípios, reduzindo assim, discussões 

sobre controvérsias próprias ao confronto político quanto a suas competências no 

campo da educação, conforme Título III, Da Organização do Estado, Capítulo II Da 

União (BRASIL, 1988, Art. 23, V). 

Quando deparamos com a política pública da educação, é questionável se o 

Judiciário é capaz de contribuir para que essas normas, princípios ou direitos, sejam 

implantados e cumpridos. Constar na Constituição Federal, não significa que ele é 

automaticamente implantado. Em uma pesquisa realizada entre os anos 1991 e 

2008, no judiciário paulista, os julgadores tenderam a reconhecer mais o direito à 

Educação em demandas individuais que a demandas coletivas (SILVEIRA, 2010, p. 

19). 

O direito à educação com padrão de qualidade é para todos. A partir dessa 

assertiva, seus protagonistas sejam públicos e/ou privados, operadores do direito, 

educadores, gestores educacionais, sociedade civil, organizações sindicais, 

instituições superiores, contam com base constitucional para seguir os ânimos com 

vistas a um sistema educacional público de qualidade (CUNHA, 2013, p. 43). 

 

[...] um dos problemas centrais do sistema educacional brasileiro parece ser 
a forma desigual com que os alunos são tratados, ou seja, os recursos 
humanos e materiais são distribuídos de maneira desigual na sociedade, 
aumentando as oportunidades para alguns grupos e reduzindo a 
oportunidade para os demais (VIEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 13). 
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Além de estabelecer o direito à educação, a CF tem a preocupação com a 

qualidade da prestação de serviço, ou seja, que no enorme território nacional sejam 

oferecidas condições semelhantes de acesso e qualidade. O ensino será ministrado 

com base no princípio de garantia de padrão mínimo de qualidade (BRASIL, 1988, 

Art. 206). 

Estabelece, ainda, no Art. 209: “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 

as seguintes condições: “I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público” (BRASIL, 1988, p. 

105). 

 

2.1.2 Plano Nacional de Educação e o Ensino na Modalidade EAD 

 

Embora analistas aleguem a grande demanda por ensino superior, a oferta de 

vagas, após a LDB de 1996, foi maior, pois há vagas ociosas, principalmente, na 

educação superior presencial em instituições privadas. Assim, elas iniciaram a ex-

pansão na modalidade a distância e  acabaram incentivando o envolvimento das 

instituições de educação superior oficiais com a EAD:  

 
O equacionamento do ensino obrigatório, no Brasil, não poderia ocorrer sem 
considerar o elemento docente. Havia um exército de professores sem 
formação adequada, especialmente os que atuavam em lugares 
tradicionalmente esquecidos pelas políticas públicas e pelo 
desenvolvimento econômico (GIOLO, 2010, p. 1.274). 

  

O PNE defende a modalidade EAD e prima por seu padrão de qualidade, por-

que a emprega como instrumento para atingir grande número de alunos que não têm 

acesso ao ensino superior devido às dificuldades relatadas neste trabalho. 

 

Sua finalidade deveria ser formar cidadãos para o exercício da crítica e do 
pensamento reflexivo, capazes de interagir com conhecimentos sofisticados 
com independência. O compromisso das universidades seria com o 
desenvolvimento de uma sociedade justa e comprometida com a cidadania 
e com a democracia (BRITTO et al., 2008, p. 780). 

 
Como o processo educacional é complexo, as realidades brasileiras são 

diversas e as condições econômicas do país são limitadas, se faz necessário um 

planejamento consistente, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos 

paulatinamente.  

A Lei Maior, na Seção I, Da Educação, exige o estabelecimento do Plano 
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Nacional de Educação (atual Projeto de Lei Ordinário n°8.035/2010, encaminhado 

em 15 de dezembro de 2010), em tramitação no Congresso Nacional, com vigência 

por 10 anos a partir de sua promulgação, conforme seu artigo 214: 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: III - melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 1988, p. 107). 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, conhecida como Lei Darci 

Ribeiro, nº. 9.496/1996, consolidou o artigo 214, acima citado, quanto à elaboração 

do PNE; assim dispõe no Título IV, Da Organização da Educação Nacional: Art. 9º 

“A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (BRASIL, LDB, 

1996). 

Para atender determinações da CF na LDB, o Ministério da Educação – MEC 

elaborou a proposta do novo Plano Nacional de Educação, para o decênio 2011-

2020 e tomou por base numeroso diagnóstico da educação nacional, nas 

expectativas da sociedade vocalizadas, nas conferências realizadas, principalmente, 

na Conferência Nacional da Educação (CONAE), ocorrida em 1º de abril de 2010. 

“Desta forma, no âmbito da Educação, será a sociedade civil, das associações de 

pais às grandes organizações, que irão pressionar para que as políticas públicas se 

aproximem das aspirações constitucionais” (VIEIRA e ALMEIDA, 2013, p. 13). 

 E, ainda, preparou as Notas Técnicas para contribuir com o debate no 

Congresso Nacional atinente ao Projeto de Lei Ordinária do PNE, referência para 

Educação Nacional e garantia de padrão de qualidade. Constam nas Notas Técnicas 

do Projeto de Lei Ordinária do PNE, oito premissas das quais se destaca a letra “c”:  

 

Garantia de padrão de qualidade em todas as instituições de ensino, por 
meio do domínio de saberes, habilidades e atitudes necessários ao 
desenvolvimento do cidadão, bem como da oferta dos insumos próprios a 
cada nível, etapa e modalidade do ensino (PNE, 2011-2020, p. 1).  

 
Os insumos são um dos itens indispensáveis para que haja qualidade de 

ensino, porque, eles permitem que os diversos fatores que influenciam na educação 

sejam acessíveis a todos, não somente a criação de espaço físico. Existe uma 
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mentalidade política de que quando se fala em educação se pensa tão somente no 

prédio, na estrutura física. Mas, deve-se pensar nos recursos materiais e humanos19, 

inseridos os recursos pedagógicos20, necessários para garantia de qualidade do 

ensino. 

Sendo que eles deveriam, de fato, chegar a todas as instituições de ensino e 

localidades do país, não influindo quão distante ou disperso encontre-se o lugar; 

afinal, é dando prioridade aos entes federados que mais necessitam de ajuda que o 

país alcançará os objetivos educacionais de igualdade.  

 

Mas a estrutura institucional vai além disso, pois tem que estabelecer 
objetivos para o sistema escolar, as regras de promoção, a população alvo, 
os procedimentos de administração, a elaboração de currículos etc. Essa 
mesma estrutura deve definir a política de contratação de pessoal docente e 
administrativo, os gastos com os materiais de consumo e os equipamentos, 
com a construção de escolas e assim por diante. Esses dois níveis 
interagem, obviamente, e, muitas vezes, é difícil distingui-los (GOMES 
NETO et al., 1994, p. 16). 

 
Quanto ao padrão de qualidade, as Notas Técnicas do PNE revelam como se 

almeja alcançá-lo até 2020. As metas propostas no PNE seguem um modelo de 

visão sistêmica da educação, apresentando um conjunto de objetivos com vinte 

metas seguidas de estratégias para concretização das premissas. Para chegar a 

conclusão das metas, o MEC levou em conta os principais problemas da sociedade, 

porém, para que atinja o plano traçado são necessários, entre outros itens, a 

mobilização social da população brasileira, investimentos públicos em educação e 

melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 2010, p. 3). 

Considerando o contexto pesquisado, outro item importante para a melhoria 

da qualidade de ensino da realidade Amazônica, principalmente, nas regiões 

remotas, é a graduação em Pedagogia, uma área do conhecimento necessária não 

só ao Estado, quanto ao município, porque a sociedade brasileira precisa se 

                                                           
19 (Equipamentos, material pedagógico, professores, administrativo, apoio pedagógico, operacional). 
Pinto (2013, p. 297-298) cita os insumos fundamentais para garantir um grau mínimo de qualidade: 
tamanho, instalações, recursos didáticos em qualidade e quantidade, razão aluno/turma, 
remuneração do pessoal, formação continuada, jornada de trabalho docente, jornada do aluno, 
projetos especiais da escola, gestão democrática. 

20 “Já os insumos pedagógicos são caracterizados por aquelas variáveis sobre as quais os gestores 
da educação têm, ou deveriam ter, algum controle: condições físicas da escola, salário e sistemas de 
incentivos para professores, treinamento de professores, métodos de ensino, sistemas de avaliação, 
e assim por diante. É claro que, na prática, restrições legais, financeiras e institucionais limitam o 
escopo de ação dos gestores de escolas ou redes educacionais, mas, em princípio, são variáveis que 
se encontram sob o controle do estado” (SOARES, 2002, p. 386). 
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desenvolver em todos os âmbitos; e, para isso, é necessário ter pessoas habilitadas 

e com oportunidades para a formação continuada. Isso compete aos governos 

oportunizar o ensino superior público nas diversas regiões brasileiras excluídas do 

acesso à educação.  

 

2.1.3 Finalidade da EAD no contexto da Educação Brasileira  

 

Conhecer as leis e decretos que se referem à EAD ajuda a compreendê-la e 

acompanhar seus avanços. 

Observa-se que de acordo com a LDB, uma das finalidades da educação 

superior, em seu Título V, Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, 

inciso II, Capítulo IV, da Educação Superior, do artigo 43, assim descreve: 

 
A educação superior tem por finalidade: II - formar diplomados nas 
diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua (BRASIL, LDB, 1996, p. 
28). 

 
Para atender às finalidades da educação superior, serão utilizados os meios 

da modalidade de ensino presencial e a modalidade de ensino a distância. Para 

tanto, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 

de ensino a distância, em todos os níveis de ensino. Fica a cargo da União o 

credenciamento das instituições que oferecerão a modalidade da EAD 

regulamentada no Brasil com a aprovação da LDB 9394/96. Assim, dispõe o artigo 

80, da LDB e seu parágrafo primeiro. 

 

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 (BRASIL, 1996, p. 42). 

  
Em 2005, a educação a distância no Brasil foi normatizada, pelo então, 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Decreto  n°. 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80, acima citado, da Lei n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, a LDB.  

O Decreto 5.622/2005 dá competência ao MEC para credenciar as 

instituições de ES na modalidade EAD, conforme, Art. 10. “Compete ao Ministério da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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Educação promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos 

e programas a distância para educação superior” (BRASIL, 2005, p. 5). 

Devido à demanda por educação superior ser grande no Brasil e à EAD preve 

rapidez e flexibilidade em condições muito diversas, o Governo Federal se utiliza 

dessa modalidade de educação para expandir o ensino superior no Brasil. 

Em 2007, no mês de agosto, o MEC divulgou um documento intitulado 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (MEC, 2007b, p. 

1), que vinha discutindo em anos anteriores, com a finalidade de nortear e dar 

subsídio aos atos normativos do poder público no que se referem à definição dos 

princípios, diretrizes e critérios, e ainda, processos específicos de regulação, 

supervisão e avaliação da modalidade educacional de EAD do ensino superior. 

Estabelece as normas que devem ser seguidas pelas instituições superiores 

interessadas em ofertar cursos superiores a distância, além de servir como 

instrumento norteador, indutor das condutas em relação à educação superior a 

distância. Ele afirma: 

 

Que um projeto de curso superior a distância precisa de forte compromisso 
institucional em termos de garantir o processo de formação que contemple a 
dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política 
para a formação do cidadão (MEC, 2007b, p. 7). 

 
A legislação brasileira sobre EAD, tanto na Constituição Federal quanto as 

leis menores, consolida essa modalidade de ensino como importante para que o 

país possa alcançar as metas de qualidade na educação, priorizando a formação 

integral e a inserção no mercado de trabalho. Conforme apresentamos, a legislação 

existe para fundamentar um processo e um desenvolvimento mais qualificado da 

EAD. 

O Brasil possui jovens e adultos que por motivos diversos estão fora da sala 

de aula, mas que precisam continuar seus estudos. O conhecimento é hoje uma 

necessidade para manter-se no mercado de trabalho e maior ainda para conquistá-

lo por meio de qualificação e educação continuada.  

Para alcançar esse objetivo há a necessidade de se adaptar às mudanças 

culturais, sociais, tecnológicas, aos avanços sociopolíticos, à demanda social da 

educação, à democratização dos estudos, e isso exige uma modalidade de ensino 

que não esteja baseada somente na presença física em sala de aula e que o acesso 

à educação superior favoreça à igualdade de oportunidades (ARETIO, 1999, p. 10). 
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A demanda pelo ensino superior cresceu vertiginosamente no Brasil, dada 

pela ampliação do ensino médio e a conscientização das pessoas de que o ensino é 

um meio de melhorar a qualidade de vida, todos esses fatores somados à pressão 

do mercado de trabalho fizeram com que o trabalhador buscasse a especialização.  

Para Aretio (1999, p. 9), o sistema convencional de uma educação presencial 

é inviável sob o ponto de vista econômico, pois, necessita de espaço, tempo, 

instalações, recursos materiais, recursos humanos. E como, o poder público 

brasileiro não dispõe de recursos financeiros para tanto, busca modalidades 

educativas eficazes e econômicas. 

 

Oportunidade de aprender, atualizar conhecimentos, reduzir custos dos 
recursos aplicados em educação, para dar qualidade a estruturas 
educacionais existentes, capacitar a melhoria do sistema educacional, 
igualar as desigualdades etárias de acesso a educação, atingir público alvo 
específico e ainda direcionar treinamentos para os mesmos, habilitar para 
educação em novas áreas de conhecimento, equacionar educação, trabalho 
e vida familiar (MOORE, 2011, p. 8). 

 
Em algumas universidades públicas do Brasil existe a chamada Universidade 

Aberta, relacionada ao ensino a distância; utiliza também da expressão “aprendizado 

aberto” ou “EDA” significando “educação a distância e aberta” (MOORE, 2011, p. 3). 

Frisando, a política pública de educação a distância foi introduzida para tentar 

solucionar algumas necessidades, dentre elas, o acesso à educação para aqueles 

que residem nos lugares mais longínquos do país e que por falta de condições ou de 

cursos que possam atendê-los no modo presencial, venham dar conta dessa 

demanda social. 



 

 

63 

3 CONHECER PARA ANALISAR: OS SUJEITOS NO MUNDO DA VIDA 

 

Nessa seção é apresentado o perfil dos sujeitos caracterizados pelo sexo, 

idade, estado civil, número de filhos, profissão dos pais e do marido ou namorado e 

escolaridade desses pais. 

Verificar a realidade a que estão submetidos esses sujeitos, seu perfil, e se a 

educação está indo ao encontro dessa comunidade, seja dos centros urbanos ou 

rurais e auxiliando-os a inserir-se no processo de humanização e não de 

domesticação, é tarefa dos educadores.     

 

Mas, por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, 
propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas 
responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de 
transição. Uma educação, que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio 
poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no 
desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas potencialidades, de 
que decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em 
consideração os vários graus de poder de captação do homem brasileiro da 
mais alta importância no sentido de sua humanização (FREIRE, 1967, p. 
57). 

 
E para apreciar quem é esse sujeito e seus estudos por meio da EAD como 

para ter uma base para análise de dados, verificou-se nesta pesquisa que a 

porcentagem de sujeitos do sexo feminino é bem superior ao do sexo masculino, 

portanto, apresenta baixo índice de participação da população masculina na amostra 

de graduação em Pedagogia dos discentes de União Bandeirantes-RO, na 

modalidade de educação a distância.  

O resultado do gráfico 1 é confirmado pela pesquisa final da Fundação Victor 

Civita (2012), em que “maioria dos alunos dos cursos de licenciatura, nas 

instituições particulares, são do sexo feminino, totalizando 89,3%. Nas instituições 

públicas, esse percentual é ainda maior: 90,2%”. Dentro desse público, as mulheres 

são: mães, donas de casa, servidoras públicas que estão em busca do ensino 

superior em Pedagogia. 
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Gráfico 1 – Sexo 

 
Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

A EAD não foge à regra dos cursos presenciais quanto ao espaço feminino na 

área da Pedagogia. Esse dado vem confirmar o que diversas pesquisas de campo 

demonstram sobre a feminização do magistério: “essa produção ainda é 

concentrada no viés feminino” (FERREIRA e CARVALHO, 2006, p. 146).  

 

Quanto ao sexo, como já sabido, há uma feminização da docência: 75,4% 
dos licenciandos são mulheres, e este não é fenômeno recente. Desde a 
criação das primeiras Escolas Normais, no final do século XIX, as mulheres 
começaram a ser recrutadas para o magistério das primeiras letras (GATTI, 
2010, p. 1.362). 

 
A tese de Rêses (2008, p. 32) ratifica que o caráter feminino no magistério 

vem sendo discutido e pesquisado ao longo do tempo: “Nas profissões 

historicamente destinadas ao “gênero” feminino, a função de professor é a que mais 

envolve um direcionamento histórico”. 
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Gráfico 2 – Idade 

 
 Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Nos dados obtidos nesta pesquisa, além de mulheres, predomina a idade de 

22 a 25 anos, seguida da idade acima de 31 anos. Então, nossos dados divergem, 

em parte, do apresentado por Gatti (2010, p. 1.362) em outra pesquisa: “Os alunos 

de Pedagogia são também mais numerosos nas faixas etárias dos mais velhos, no 

intervalo de 30 a 39 anos, ou acima de 40 anos”. 

De acordo com os dados levantados, esses(as) acadêmicos(as) auxiliam a 

elevar numericamente tanto a taxa bruta de estudantes na educação superior quanto 

a taxa líquida para atingir a Meta 12 do PNE 2011-2020, “Meta 12 - Elevar, de forma 

qualificada, a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos”. São estudantes adultos que, por 

meio da EAD, conseguiram dar continuidade aos estudos após o ensino médio. 

Em geral, é o adulto que procura o EAD, por ser o pilar da família ou, outras 

vezes, porque trabalha em casa ou em outro local, ou seja, alguns têm mais de uma 

ocupação, obrigações a cumprir e, ainda, precisam estudar. Aqui a EAD se insere 
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como algo possível e não como determinação. Os(as) acadêmicos(as) buscam os 

estudos para melhorar sua qualidade de vida, principalmente, a melhoria salarial. 

“Para a maioria dos adultos, portanto, devem existir razões específicas e claras para 

iniciar um programa de aprendizado, e eles tendem a ser alunos altamente 

motivados e orientados à realização de tarefas” (Moore, 2011, p. 174). 

 
Gráfico 3 – Estado civil 

 
 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
 

 

De acordo com a amostra, predomina o estado civil casadas (60%). Os dados 

apresentados estão em harmonia com a região geográfica em análise, porque 

quanto aos estudantes na graduação conclui-se que a maioria são casados. 

“Observa-se que as regiões Norte (10,9%) e Centro-Oeste (10,2%) possuem o maior 

percentual de estudantes casados” (FONAPRACE, 2011, p. 25). 

O ensino na modalidade a distância auxilia a vida educacional para quem 

deseja frequentar os estudos sem se afastar da família. Ser casado não é uma 

barreira impeditiva de alcançar uma meta, mas, infelizmente, em alguns casos, 

torna-se uma barreira para o ensino superior, porque existe um laço afetivo e 

financeiro que nem sempre permite que a pessoa casada possa se ausentar de casa 

para estudar.  
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Nesse sentido, a EAD permite que a pessoa permaneça no convívio familiar, 

na sua comunidade, encontrando alternativa para sua vida e para a vida da 

comunidade. De certo modo, o perfil desse acadêmico é ser construtor do próprio 

conhecimento inserido em sua realidade. O conhecimento é alimentado pela 

vontade, cujo esforço básico do homem é encontrar e realizar seu propósito de vida. 

De acordo com Freire (1996, p. 10), o ser humano não pode renunciar a ser 

no mundo, mas a gerir-se no mundo. Não precisa adaptar-se a ele, mas inserir-se 

como sujeito da própria história. Embora casado(a), com filhos, distante do local de 

estudo, o que pode ser barreira para alguns, torna-se incentivo para outros, como 

nos casos que apresentamos aqui. A conscientização do ser humano é uma 

necessidade humana, assim como a busca do conhecimento e consequentemente 

uma melhor qualidade de vida. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de filhos 

 
Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

No resultado quanto ao número de filhos, predomina 01 filho por família. Em 

contraposição, dados das Universidades Federais Brasileiras na modalidade 

presencial afirmam que a “maior parte dos estudantes, 94,05% do total, não 

possuem filhos” (FONAPRACE, 2011, p. 13). 



 

 

68 

As regiões Norte e Centro-Oeste são as que apresentam o maior percentual 

de estudantes com filhos (16,8% e 13,07%, respectivamente), mas constatam que o 

percentual de alunos com crianças vem diminuindo a cada pesquisa e que está em 

conformidade com a diminuição da quantidade de filhos nas famílias da sociedade 

brasileira, mostrada pelo Censo 2010 (FONAPRACE, 2011, p. 25 e 26).  

Nesse caso, percebe-se que as diversas influências sobre a constituição 

familiar já se fizeram presentes neste contexto social mais afastado, ou seja, o 

controle de natalidade e a consequente preocupação de garantir qualidade para os 

filhos e a família. Existe uma correlação entre maior formação e menor quantidade 

de filhos, situação que se evidencia no caso em estudo.  

A conclusão de um curso superior necessita de uma motivação consistente e 

longa, atrelada a objetivos e projetos claros. Destaca-se que a grande maioria 

conseguiu conciliar família, filhos e trabalho com os estudos. A satisfação com o 

resultado alcançado pelos acadêmicos revela que assumiram os estudos como um 

projeto de vida, como um sonho. O sucesso nos estudos depende de vários fatores, 

mas um dos primeiros é a motivação que está atrelada à transcendência, à 

postergação da satisfação ou ainda a sublimação.  

A autonomia chega gradativamente quando a pessoa conquista o que deseja 

neste mundo. Assim, os(as) discentes desejaram estudar, mesmo sendo mães, e 

porque onde residem não têm a oferta de ensino superior.  

Isso significa ir além das próprias barreiras, pois, é atributo do homem, 

conforme afirma Frankl (2007, p. 36). Atingir a meta de estudar é motivo de busca da 

realização, da qualidade de vida.  
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Gráfico 5 – Profissão do pai 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Observa-se, quanto à profissão do pai que: os(as) acadêmicos(as) são 

filhos(as), na maioria, de pais agricultores (50%), professores (20%), comerciantes 

(10%), contadores (10%) e pais ignorados (10%). Portanto, predominam pais 

agricultores, com 50%.  

Esses pais romperem a barreira do seu nível de estudo que, normalmente, é 

de apenas até a quarta série do ensino fundamental até que seus filhos chegassem 

à universidade. Podemos entender que os pais são corresponsáveis nessa mudança 

na vida educacional e de qualidade de vida. Enquanto a decisão política não leva o 

ensino superior para o interior amazônico, os filhos estudam na capital por meio da 

modalidade EAD. 

As figuras parentais são modelos positivos ou negativos para as crianças e os 

jovens. Nesse caso, aventa-se que os acadêmicos possuíam exemplos 

estimuladores para que lutassem na vida e conquistassem seu espaço social, ou 

seja, a motivação, a atitude de enfrentamento e a busca pela melhoria da vida. 

 O contexto ensinou a esses acadêmicos que melhores condições de vida 

dependem da busca, a exemplo dos pais, cuja lição de vida iniciou com a coragem 

de enfrentar os obstáculos da floresta, a resistir contra as dificuldades e mesmo sem 

políticas públicas que pudessem dar condições de vida, que ocuparam a terra em 
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busca de subsistência. Esse ensinamento parece transparecer na atitude de 

enfrentamento necessário para conquistar os estudos, pois, observa-se que ainda 

há quem tenha condições de estudar, mas, muitas vezes, não tem motivação ou não 

frequenta a escola. O modelo de luta pela terra e pela sobrevivência parece assumir 

importante estímulo nessa conquista. 

 

Gráfico 6 – Profissão da mãe 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Observa-se quanto à profissão das mães, os(as) acadêmicos(as) são 

filhos(as) de mãe donas de casa (40%), professoras (30%), agricultoras (20%) e 

comerciantes (10%). Predominando a profissão mães donas de casa, com 40%, 

seguida profissão professora. 

No começo, a modalidade da EAD tinha como foco as mulheres com 

dificuldades em frequentar as salas de aulas, dadas às condições de mães, donas 

de casa, etc. E, o que se constata com os dados é a repetência da dinâmica. 
 

O motivo principal para os primeiros educadores por correspondência era a 
visão de usar tecnologia para chegar até aqueles que de outro modo não 
poderiam se beneficiar dela. Naquele tempo, isso incluía as mulheres e, 
talvez por essa razão, elas desempenharam um papel importante na história 
da EAD (MOORE, 2011, p. 27). 
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Serão as mesmas motivações entre os dois períodos históricos? Comparando 

os dados das mães com as filhas atuais, percebemos a evolução diferente do 

período anterior. Se antes a formação era para a aquisição de uma habilidade 

técnica específica, hoje o objetivo de cursar o ensino superior não é somente esse. 

Nesse contexto, as filhas mudam essa realidade com a opção de acesso ao 

ensino a distância para realizar sua libertação, sonhar com novos caminhos, novos 

objetivos, isto é, mais qualidade de vida.  

 
Gráfico 7 – Profissão do marido/namorado 

 
Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Observa-se quanto à profissão do marido ou namorado: pecuaristas são 30%; 

motoristas, 10%; autônomos 10%; secretários 10%; e, não respondidos 40%.  

Dessa forma predomina maridos ou namorados que não têm profissão, 

seguido da atividade de pecuarista. 
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Gráfico 8 – Escolaridade da mãe 

 
 
Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

A educação é parceira da qualidade de vida e essa não significa 

necessariamente somente a ascensão material, apesar desse fator contribuir para 

que a pessoa seja autônoma, que é um dos requisitos à elevação da qualidade de 

vida, item a mais para a existência digna. 

Quanto ao nível de escolaridade da mãe, os pesquisados são filhos(as) de 

mães com ensino fundamental de 1ª a 4ª série (30%), com ensino fundamental de 5ª 

a 8ª série - 20%, ensino médio - 10%; magistério – fez ensino superior (PROHACAP) 

(10%) e, sem nenhuma escolaridade (20%). Portanto, predomina o ensino 

fundamental com 50% de escolaridade das mães dos(as) acadêmicos(as) e uma 

minoria de mães, apenas 10%, com ensino superior. 

Percebe-se que as mães têm escolaridades diversas, desde o ensino 

superior, nível médio, nível fundamental até 8ª série, mas, a maioria apresenta 

escolaridade somente até a 4ª série e há mães analfabetas. Na Amazônia, o número 

médio de anos de estudo da população (≥25 anos de idade) passou de 4,1 anos, em 

1990, para 5,9 anos em 2005. No Brasil, subiu de 4,8 para 6,5 anos de estudo21” 

(UNICEF, 2014, p. 2). 

                                                           
21 <http://www.unicef.org/brazil/pt/where_12407.htm>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

http://www.unicef.org/brazil/pt/where_12407.htm
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Comparada com a escala nacional das IFES, 60% dos pais e 68% das mães 

possuem, pelo menos, o ensino médio completo. Nossos sujeitos apresentam perfil 

de escolaridade dos pais ligeiramente inferior (FONAPRACE, 2011, p. 30). 

Conhecer a escolaridade da mãe, pai e esposo ou namorado é importante 

para conhecer a realidade cultural de onde são provenientes os(as) acadêmicos(as). 

A escolaridade dos filhos evoluiu em relação às suas mães. A EAD facilitou o acesso 

ao ensino superior completo, portanto, aumentou o nível de escolaridade. “Tudo o 

que espontaneamente adentra o mundo humano, ou para ele é trazido pelo esforço 

humano, torna-se parte da condição humana” (ARENDT, 2009, p. 17). 

 
Gráfico 9 – Escolaridade do pai 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos pais, os pesquisados são filhos(as) de 

pais com ensino fundamental de 1ª a 4ª série (40%), com ensino fundamental de 5ª 

a 8ª série (0%), ensino médio (20%), ensino superior (20%), nenhuma escolaridade 

(20%). Dessa foram, predomina o ensino fundamental de 1ª a 4ª série com 40%. A 

maioria com o máximo de quatro anos de estudo, embora tenham pais com ensino 

médio, ensino superior e sem escolaridade.  
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Aqui também, os anos de escolaridade dos filhos mudaram em relação aos 

pais; houve uma ascensão no nível de escolaridade. Outra realidade cultural se 

vislumbra através da EAD para a conclusão dos estudos universitários.  

Com os estudos e técnicas apreendidos na universidade, os sujeitos da 

pesquisa podem lidar melhor e com mais acerto em relação à sua vida objetiva e 

subjetiva. Pode ser o sujeito capaz de dirigir a própria vida com autonomia, com 

dignidade, com ética, conforme a teoria freiriana.  Sujeito capaz de utilizar a 

educação como instrumento que gera qualidade de vida. Para Buss (2000, p. 16), a 

educação, entre outros itens, é condição e requisito para saúde e um fator 

relacionado à QV. 

O perfil dos nossos pesquisados assemelha-se aos resultados do CENSO 

EAD.BR: “Os alunos de EAD, segundo os respondentes, são, na maioria, indivíduos 

do sexo feminino, com idade entre 18 e 30 anos, que estudam e trabalham” (2013, 

p. 100).  

 

3.1 Os sujeitos e seus modos de vida – qualidade de vida e educação 

 

Esta subseção trata de apresentar qualitativamente os resultados obtidos 

durante a pesquisa de campo na comunidade de União Bandeirantes/RO por meio 

da aplicação de dois questionários respondidos pelos acadêmicos.  

Objetiva–se verificar as contribuições da EAD para a melhoria da QV dos 

acadêmicos de União Bandeirantes/RO, no curso de Pedagogia das Faculdades 

Claretiano, Porto Velho–RO.  

Tabela 01: Tempo sem estudar  

1. Do final do ensino médio para a Faculdade de Pedagogia quanto tempo você 

ficou sem estudar? 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Menos de 1 
ano 

4 40,0 40,0 40,0 

De 1 a 3 anos 

De 3 a 5 anos 

3 

0 

30,0 

0,00 

30,0 

0,00 
70,0 

Mais de 5 

anos 
3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
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Nota que do final de ensino médio para a faculdade de Pedagogia os 

discentes que ficaram sem estudar por menos de 1 ano somam 40%; sem estudar 

de 1 a 3 anos, 30%; e sem estudar por mais de 5 anos, 30%. Portanto, predomina o 

tempo de mais de um ano sem estudar, que é de 60%.  

No contexto da educação brasileira, isso significa uma defasagem ao acesso 

do ensino médio para o ensino superior. Para a realidade de nossos sujeitos, esses 

resultados justificam-se, principalmente, pela distância geográfica, dificuldades 

econômicas e pelo acesso limitado ao curso superior.  

Entende, nesse caso, prejuízo social e econômico porque as pessoas 

deveriam se formar primeiro para depois buscar trabalho. Considerando as diversas 

dificuldades apontadas acima para chegar a ter acesso à graduação, pode-se 

aventar que a EAD vai aos poucos contribuir para diminuir esse vácuo entre essas 

duas etapas de ensino nas localidades onde não é oferecida a modalidade 

presencial. Como verificado na afirmação da Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP, 2006, p. 40) “[...] a modalidade EAD pretende atingir um grande 

contingente de pessoas de forma eficiente e eficaz, levando o conhecimento, antes 

restrito aos grandes centros, a localidades distantes”. 

O Distrito de União Bandeirantes/RO oferece do ensino fundamental ao 

ensino médio, no entanto, muitos dos estudantes egressos do ensino médio não dão 

continuidade aos estudos, casam-se, auxiliam os pais agricultores para ajudar 

financeiramente a família22. 

A preocupação com a sobrevivência básica se sobrepõe à busca pelo estudo, 

porque a grande maioria dos estudantes são filhos de agricultores, como verificado 

no perfil dos sujeitos. Na realidade desses sujeitos, dar continuidade aos estudos 

exige um distanciamento dos laços familiares. Além disso, o trabalho na agricultura 

demanda muita mão de obra, e para realizá-lo exige-se a presença de várias 

pessoas; nesse sentido, existe um compromisso de ajuda mútua para que todos da 

família trabalhem e daí tirem seu sustento, no caso, seu alimento, afastando, muitas 

vezes, o jovem da escola. 

Os(as) discentes não fazem parte de um grupo que esteja em condição de 

miséria, cuja preocupação primeira é a alimentação. Mas, todos os membros da 

família são responsáveis por colaborarem com o sustento. 

                                                           
22 Informação fornecida pelo diretor de escola de União Bandeirantes, 2014. 
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Desse modo, os sujeitos desta pesquisa, na busca pelo conhecimento, 

encontraram numa instituição privada de ensino superior, na modalidade a distância, 

a oportunidade para se graduarem, alguns deles depois de muitos anos de 

conclusão do ensino médio (30% voltaram a estudar depois de mais de cinco anos 

afastados).   

Quando questionado(a) como se sente e pensa sobre sua vida com a 

conclusão do curso superior, o sujeito 08, responde: “Sinto-me realizada por concluir 

essa etapa, pois, lutei muito para conseguir chegar lá e ainda mais agora que estou 

cursando pós-graduação”.  

O ensino superior em Pedagogia conquistado fez com que buscasse a pós-

graduação, demonstrando uma procura constante para acrescentar mais 

conhecimento na sua vida. Não há o pensamento de parar nessa etapa; seu objetivo 

vai além: deseja se qualificar em área específica e está realizando, também, a pós-

graduação por meio da EAD. 

A capacidade de transcender as condições dadas, seguir sonhos e projetos 

faz parte da condição humana.  Na pesquisa, observou que os sujeitos procuram 

melhorar sua condição de vida e superaram as limitações de informação e 

conhecimento (FRANKL, 2003b, p. 20).  

O sujeito 03, responde, “Sinto-me realizada, pois, lutei muito para chegar 

aonde cheguei, estou muito feliz de ter concluído essa etapa”. 

A realização é ter alcançado seu objetivo de fazer o ensino superior, 

considerando essa uma etapa concluída, pois, está formada em Pedagogia. Foi uma 

luta de quatro anos que culminou com sua titulação como pedagoga. 

Em geral, a felicidade que sente é resultado do processo de investimento de 

energia, ou seja, a conclusão de outra etapa ou de outro projeto de vida. O objetivo 

principal foi realizar o ensino superior; a felicidade é o complemento dessa 

realização (FRANKL, 2007, p. 37). 
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Tabela 02: Situação financeira 
 

 
2. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

 
Não trabalho e meus gas-
tos são financiados pela 
família 

1 10,0 10,0 10,0 

Trabalho e recebo ajuda da 
família 

2 20,0 20,0 30,0 

Trabalho e me sustento 2 20,0 20,0 50,0 

Trabalho e contribuo com o 
sustento da família 
 
Trabalho e sou o principal 
responsável pelo sustento 
da família 

5 
 
 

0 

50,0 
 
 

0,00 

50,0 
 
 

0,00 

100,0 
 
 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Mostra a tabela 02, os sujeitos que contribuem para o sustento da família 

somam 50%; trabalham e se sustentam - 20%, trabalham e recebem ajuda da 

família - 20%, e não trabalha e os gastos são financiados pela família - 10%. 

“Estudar e trabalhar caracteriza o perfil ocupacional dos alunos de EAD” (CENSO 

EAD.BR, 2013, p. 127).  

Difere da pesquisa de qualidade de vida e bem-estar subjetivo de estudantes 

universitários na modalidade presencial, verifica-se: “93,4% dos estudantes são 

solteiros, residem com os pais, não trabalham ou e nem realiza estágios” (SILVA e 

HELENO, p. 72)  

Rufino Netto (1994) considera qualidade de vida boa quando o ser humano 

tem o mínimo de condições para desenvolver suas potencialidades. Para 

desenvolver-se, o acadêmico busca a graduação, trabalha e contribui com o 

sustento da família. 

A EAD tem um papel importante neste momento porque ajuda no acesso ao 

mundo do trabalho, permitindo melhores condições para competir e até mesmo ter a 

titulação almejada e solicitada para a entrada no mercado de trabalho. 
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No Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (2007, p. 1.147), o termo 

trabalho é apresentado como: “A atividade destinada a utilizar as coisas naturais ou 

a modificar os ambientes para a satisfação das necessidades humanas”.  

Para Hannah Arendt:  

 

O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência hu-
mana, existência essa não necessariamente contida no eterno ciclo vital da 
espécie, e cuja mortalidade não é compensada por este último. O trabalho 
produz um mundo – artificial - e coisas, nitidamente diferentes de qualquer 
ambiente natural. Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual, em-
bora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender todas as vidas in-
dividuais. A condição humana do trabalho é a mundanidade (2009, p. 15). 

 

Para a autora o trabalho está intimamente ligado ao homem, esse constrói um 

ambiente totalmente distinto do ambiente em que vive, ou seja, é com o trabalho que 

a humanidade transforma seu meio natural em seu meio cultural. O trabalho cria no 

mundo os utensílios artificiais que tendem a garantir a espécie uma existência hu-

mana, pois, é com o trabalho tende a garantir sua existência. 

 

3.2 O sujeito e suas vivências: perspectivas para a qualidade de vida 

 

Conforme Maslow (1968), as pessoas em geral possuem como primeira 

preocupação a atenção às necessidades básicas de sobrevivência no mundo, sejam 

elas, fisiológica, de segurança, de amor/relacionamento, de estima e de realização 

pessoal. Por isso, os estudos, em geral, são um meio mais adequado para alcançar 

a profissionalização, mas entende-se que os conhecimentos, vivências e 

informações adquiridas durante a formação serão utilizados nos mais diversos 

contextos da vida, ou seja, a apropriação de informações científicas e seu processo 

de construção de novos conhecimentos tornam os sujeitos, no caso, que estudam e 

trabalham, em transformadores de sua realidade.  

A associação entre a vontade de estudar por parte dos sujeitos, os materiais 

de estudos oferecidos pela instituição e a metodologia de estudo permitiram a 

construção do conhecimento, a apropriação de informações na área da pedagogia. 

 Não se pode esquecer que no mundo neoliberal a responsabilidade pela 

busca do conhecimento e profissionalização é de cada sujeito. Nesse sentido, 

muitos julgam pessoas que não têm acesso ao ensino como desleixadas, 
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irresponsáveis, não consideram o contexto e as condições historicamente 

construídas.  

Nesta pesquisa, observou-se que os sujeitos tiveram oportunidade ao curso 

superior, via EAD, condição que não acontecia em épocas anteriores, tanto que 

alguns estavam há mais de cinco anos sem estudar,  embora não se possa afirmar 

que as condições oferecidas pelo curso sejam ideais.   

Na pesquisa predominam os que trabalham - 90%, sendo que apenas 10% 

não trabalham. Portanto, 90% dos estudantes da EAD da graduação em Pedagogia 

são trabalhadores. 

 

No caso da formação de professores, tal perspectiva tem origem nas lutas 
docentes das décadas de 1980/ 1990 e na própria “conformação” da 
carreira profissional que traz a formação inicial, em nível superior, como 
condição para se atingir patamares mínimos que a articulem – formação – e 
salário (ALONSO, 2010, p. 1.320).  

 

O sujeito 01 ao responder sobre o “que espera do futuro”, afirmou:  

 

“Espero conquistar uma vaga de emprego como professora, pois, ainda não 
exerço a profissão. Aumentar meu ganho salarial e contribuir mais nas 
despesas da casa. Cursar minha pós-graduação em Direito Educacional e 
também cursar uma nova graduação me capacitando e especializando cada 
vez mais”.  
 

Há um sonho, uma esperança, uma preocupação com melhoria salarial, além 

da qualificação profissional.   

Para Frankl (2003a, p. 173), o ser humano é um ser do mundo e cheio de 

possibilidades se lança ao alcance dos seus objetivos presentes, mas precedido por 

uma transcendência para o futuro. No contexto de pesquisa, o futuro é o espaço 

para a melhoria de vida, conquista de um curso superior, de um emprego, de ajudar 

a família, de conseguir melhorar a qualidade de vida.  

A sociedade contemporânea nos seus ditames econômicos articula-se a fim 

de propagar o consumismo, pessoas aptas a utilizar determinados produtos. Pode-

se entender que a expansão vertiginosa do ensino superior no Brasil poderia estar a 

serviço desse modelo social. 

Entretanto, tomam-se por base os ensinamentos de Freire (1980, p.80). Cada 

sujeito lida de uma forma diferente com o conhecimento, ou seja, dar acesso à 

formação é uma forma de humanizar. Além disso, os paradigmas que ditam o que é 

humanizado ou não vão se transformando com as mudanças sociais e tecnológicas. 
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Não se consegue visualizar no futuro todas as implicações para humanização 

ou não através das tecnologias, mas nos relatos e dados sobre a qualidade de vida, 

dos sujeitos da pesquisa, foram encontradas vivências positivas e ganhos sociais 

com o estudo na EAD. 

 

3.3 A conquista da autonomia para o pleno desenvolvimento humano 

 

A conquista da autonomia é um processo humano complexo que depende da 

maturidade afetiva, intelectual, profissional, da vivência de processos complexos na 

sociedade.  

Para Freire (1996, p. 25; 1980, p. 40) a autonomia é capacidade de conduzir a 

vida segundo a sua liberdade e vontade, porém, essas são conquistadas e 

efetivadas através do conhecimento, da informação, das experiências. Nesse 

quesito, o processo pedagógico é importante porque ajuda o sujeito a apropriar-se 

do seu mundo, nele agir e projetar.  

Os dados mostram que 90% dos acadêmicos já lograram autonomia 

financeira, e apenas 10% são dependentes da família. O trabalho é resultado do uso 

da liberdade, ou seja, sujeitos autônomos podem assumir e buscar compromissos, 

pactuar projetos com os demais; porém, pessoas sem liberdade, coagidas ou 

alienadas agem em função das pressões externas e não movidas por sua vontade e 

consciência. 

A formação por meio da EAD oferece conhecimentos, informações e 

vivências aos sujeitos para melhorarem sua autoestima, sua capacidade de 

discernir, julgar e escolher, processo que subjaz a ação autônoma, própria de quem 

conduz a sua vida.  
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Tabela 3: Profissão 

 
3. Qual a sua profissão/trabalho? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não trabalho 
Dona de  
Casa 

1 
            
                 0  

10,0 
 

0,00 

10,0 
 

0,00 

10,0 
 
 

Professora 3 30,0 30,0 40,0 

Outra. Qual? 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Nota-se: 90% se colocam e/ou se referem como trabalhadores. Quanto à 

profissão/trabalho: 10% não trabalham; 30% trabalham como professora; e 60% 

exercem outras profissões/trabalhos. São: secretário, bancário, agente de 

alimentação, merendeira escolar, auxiliar de secretaria de escola, auxiliar 

administrativo. 

 

A educação em suas variáveis: distância, tempo e notas, quando plotadas 
em uma relação tridimensional, se modifica da educação presencial para 
educação a distância. E isso implicou em uma distinta absorção pelo 
mercado do aluno egresso, sem uma distinção salarial entre as 
modalidades de ensino no ato da contratação, refutando a hipótese da 
literatura que, apesar da empregabilidade ser direcionada preferencialmente 
a alunos presenciais, isto não acontece na prática (SANTANA, 2013, p. 
128). 

 
Nessa pergunta, o objetivo foi saber se a maioria são professores, ou ainda, 

qual a outra profissão/trabalho dos acadêmicos ingressantes na faculdade de 

Pedagogia na modalidade a distância, porque muitos professores atuantes  em 

pequenos municípios ou distritos não são licenciados ou não possuem a formação 

necessária para atuarem em algumas áreas. 

 Os sujeitos da pesquisa a partir da conclusão do curso de licenciatura em 

Pedagogia na modalidade EAD estão habilitados e, supostamente, mais preparados 

para lecionarem, disso se espera alcançar a educação com mais qualidade do que 

se não tivessem feito a faculdade. Qualidade na educação significa processo de 

ensino-aprendizagem capaz de conduzir os alunos à autonomia, por meio de 

conhecimentos sólidos, baseados nas construções científicas e na formação do 

sujeito livre e responsável.  
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Nesse momento existe a preocupação por parte do Governo Federal e 

sociedade  com a expansão do ensino superior e o ajuste de metas para a educação 

básica, sendo dentre as metas está a garantia da formação superior aos professores 

do ensino básico; como se isso garantisse por si só a qualidade do ensino (BRASIL, 

2010, p. 77), porque há outras. 

Entende-se que é uma das limitações a ser superada, ou seja, alinhar o 

acesso ao ensino superior à qualidade, para que efetivamente resulte em qualidade 

na educação básica. 

Dessa forma, a EAD passa a constituir importante estratégia para o 

enfrentamento das constantes mudanças no mundo do trabalho, diante do acelerado 

avanço científico e tecnológico da sociedade moderna. Pode-se dizer, portanto, que 

essa modalidade reduz as fronteiras espaciais (ENAP, 2006, p. 40). 

A meta do PNE é de que até 2020 tenhamos atingido 100% de professores 

licenciados. Esses acadêmicos concluintes em licenciatura de Pedagogia vêm se 

somar à meta do Governo Federal e elevar a de Porto Velho/RO, com professores 

da educação básica com curso superior.  

Quando questionamos “como se sente e pensa sobre sua vida com a 

conclusão do curso superior”, o sujeito 01, responde: 

 

“Me sinto realizada com a conclusão do curso, foi uma grande conquista 
para mim. A partir de agora tenho uma profissão concreta, definida e que 
pretendo exercê-la com muito amor e carinho. Quero dedicar-me a essa 
nova etapa em minha vida e assegurar as pessoas do meu bom trabalho”.  
 

Quando se fala em vida, pensa-se em existência, em conformidade com 

Paulo Freire (2006, p. 21), significa: 

 

Refletir, avaliar, programar, investigar, transformar são especificidades dos 
seres humanos no e com o mundo. A vida torna-se existência e o suporte, 
mundo, quando a consciência do mundo, que implica a consciência de mim, 
ao emergir já se acha em relação dialética com o mundo.  

 
O sujeito fala da conquista por ter concluído o curso superior, portanto, atingiu 

seu objetivo, conquistou sua meta e deseja exercer a profissão “com muito amor”. 

Para Frankl (1999, p. 100): “Amor é a única maneira de captar outro ser humano no 

intimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência 

última de outro ser humano sem amá-lo”.  
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Respondeu o sujeito 07 à pergunta: “O que você espera do seu futuro?” 

Respondeu: “Espero ter êxito em minha vida profissional e ter um futuro mais 

tranquilo com estabilidade financeira”. E o sujeito 03, respondeu: “Espero concluir a 

pós-graduação e passar no concurso”.  

Nesse sentido passa a se sentir cidadão do mundo. 

 

3.4 O homem e o mundo do trabalho: dimensão profissional e Qualidade de 

Vida 

 

A qualidade de vida na dimensão subjetiva avalia a representação que o 

sujeito tem de si e do modo como vive, e dependem do contexto social, cultural e 

econômico. Na dimensão objetiva da QV, a estabilidade financeira está associada a 

ter emprego, principalmente, por via dos concursos. Os termos, bom trabalho, 

emprego e vida profissional relacionam-se a trabalho e ação. Esses são aspectos 

fundamentais que compõem o tripé da condição humana, conforme Arendt (2009, p. 

15): 

Com a expressão vita activa, pretendo designar três atividades humanas 
fundamentais: labor, trabalho e a ação. Trata-se de atividades fundamentais 
porque a cada uma delas corresponde uma das condições uma das 
condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na terra. 

 

Os frutos do trabalho do homem são associados a sucesso financeiro. A 

representação social do trabalho está centrada na renda obtida e que gera riqueza e 

prosperidade, portanto, o desejo do sujeito 07 é a estabilidade financeira. Enquanto, 

“Há poucas alternativas para os atingidos pela exclusão da escola. O destino da 

grande maioria é aceitar os trabalhos mais duros, de remuneração mais baixa e com 

maior risco de desemprego na hora da crise” (CECCON e OLIVEIRA, 1986, p. 31). 

 

Tabela 4: Trabalha em escola 

 
12. Trabalha em escola? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido 

Sim 6 60,0 60,0 60,0 

Não 4 40,0 40,0  100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
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Assim, muito mais que um número para atingir a meta do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal, compreende-se o ser humano que se sente realizado e 

capaz de atingir seus objetivos, de exercer sua profissão, com dedicação e com bom 

trabalho. Qualidade de vida está ligada a satisfações humanas mais elementares 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 10). 

Verificamos que os sujeitos trabalhadores na área da educação somam 60%; 

não trabalham em escola 40%. Trabalhadores em escolas: três são professores, um 

agente de alimentação, uma merendeira escolar e um auxiliar de secretaria de 

escola. Como convivem no ambiente escolar estão mais propensos a buscar 

formação na área pedagógica. 

Esses(as) acadêmicos(as) procuram responder aos desafios colocados em 

suas vidas, buscam o sentido, no caso, a educação superior porque “tem a coragem 

de lutar por um sentido pessoal, de procurá-lo por conta própria, com autonomia” 

(FRANKL, 2003b, p. 13). 

 Nesse aspecto, a pessoa tem novo sentido e alento à vida, e isso é 

percebido pela resposta do sujeito 08 quanto ao que “espera do seu futuro”: “Passar 

no concurso e exercer minha profissão”. E, ainda com liberdade de escolha (na área 

de educação ou outra). Responde o sujeito 09: “Continuar estudando e quem sabe 

um concurso para outra área”. Tais critérios no domínio subjetivo influenciam no 

bem-estar do indivíduo.  

A liberdade é a capacidade de cada ser humano escolher, optar, decidir, 

contudo o seu exercício acontece no cotidiano, no mundo da vida das pessoas, logo 

as possibilidades teoricamente são ilimitadas, entretanto, na prática são muito 

pontuais ou bastante restritas. Nesse caso, observa-se um sujeito que fez o curso de 

pedagogia como umas das poucas opções existentes, mas que indica desejo por 

outras áreas de atuação profissional, dando a entender que fez um curso que lhe foi 

possível. No entanto, também, está aberto a outra área de estudo, usa de liberdade 

de escolha. Liberdade do homem para Frankl é quando “ele escolhe deixar-se ou 

não determinar-se pelas pulsões e pelos instintos que o estimulam, ou então pelas 

razões e pelos significados que o atraem” (2005, p. 49). 

Pode-se entender que esse sujeito viu na formação superior o passo neces-

sário para conquistar a autonomia. Dentre as limitadas possibilidades dependeu 

dele fazer a escolha e persistir até a formação. Conforme Freire (1980, p. 20): “Uma 
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educação deve preparar, ao mesmo tempo, para um juízo crítico das alternativas 

propostas pela elite, e dar a possibilidade de escolher o próprio caminho”. 

 
Tabela 5: Tempo como professor 

 
13. Caso a resposta anterior é sim, trabalha como professora há quanto tempo? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Menos de 1 
ano 

1 10,0 33,3 33,3 

De 1 a 3 anos 1 10,0 33,3 66,7 

De 3 a 5 anos 
Mais de 5 
anos 

1 
0 

10,0 
0,00 

33,3 
0,00 

100,0 

Total 3 30,0 100,0  
Ausente Sistema 7 70,0   
Total 10 100,0   

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Dos dados temos: 30% trabalham como professores; sendo que 10%, há 

menos de um ano; 10%, em escola de 1 a 3 anos; e 10%, de 3 a 5 anos.  

Quando questionado sobre o que “espera do futuro”, o sujeito 05, respondeu: 

 

“No meu futuro eu espero realizar todos os meus sonhos profissionais e 
pessoais, fazer mestrado, doutorado para ampliar meus conhecimentos e 
também melhorar a parte financeira da minha vida, que também é muito 
importante. Dar uma boa escolaridade para minhas filhas”. 
 

Assim, o sujeito tem sonhos profissionais, vislumbra certo projeto de vida para 

o futuro, com possibilidades que ampliarão a qualidade de vida por meio da 

educação, algumas vezes associada à melhora financeira. 

De acordo com Buarque de Holanda (2009, p. 658), projetar significa “atirar 

longe, arremessar”. Enquanto projeto significa: “ideia que se forma de executar ou 

realizar algo no futuro; plano, intento, desígnio”. 

O planejamento surge da necessidade ou o desejo de realizar determinado 

projeto. Nesse sentido, planejar é o meio de se lançar para o futuro. O sujeito 05 tem 

projeto de vida para si e para seus filhos. O projeto estabelece determinado percurso 

para a pessoa caminhar, ou seja, objetivos, metas, finalidades, propósitos, 

pensamentos, ideias, planos a serem atingidos. O agir do sujeito é direcionado para 

alcançar esse fim e, por isso, é motivador e serve de inspiração (BOUTINET, 2002).  
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O conhecimento, a informação e experiência são fundamentais para o 

planejamento.  E a estruturação de qualquer projeto demanda ciência. Nesse caso, 

pode-se entender que a formação superior contribui com a qualidade de vida dos 

sujeitos ao oferecer recursos possibilitadores ao planejamento do seu trabalho e da 

sua vida. 

 

Tabela 06: Tempo como servidor 

 
14. Caso a resposta anterior é sim, trabalha como servidor (na escola) há quanto 
tempo? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acu-
mulativa 

Válido 

Menos de 1 
ano 

1 10,0 16,7 16,7 

De 1 a 3 anos 2 20,0 33,3 50,0 

De 3 a 5 anos 1 10,0 16,7 66,7 

Mais de 5 
anos 

2 20,0 33,3 100,0 

Total 6 60,0 100,0  
Ausente Sistema 4 40,0   
Total 10 100,0   

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Do total pesquisado - 60% são servidores que trabalham nas escolas do local, 

ou seja, independente de serem professores ou não. Desses, trabalham como 

servidores em escolas há menos de um ano somam 10%; de um a três anos - 20%; 

de três a cinco anos - 10%; há mais de cinco anos - 20%. Percebe-se que 60% são 

servidores públicos, desenvolvem suas atividades profissionais em União 

Bandeirantes e alguns as iniciaram, no ambiente escolar, durante o curso superior.  

Os servidores públicos, em geral, são motivados a cursar o ensino superior, 

porque ao conquistar mais um degrau na formação educacional, são estimulados 

pela gratificação financeira. O indicador econômico é uma das facetas que compõem 

o bem-estar do indivíduo, embora não seja o principal; é um indicador de qualidade 

de vida (KOGIEN, 2012, p. 38). 

Afirma Buss (2000, p. 167) que os requisitos para QV são: “paz, educação, 

habitação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça 

social e equidade”. Portanto, educação e renda estão entre os requisitos 

necessários para alcançar QV. 
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Questionado(a) quanto às mudanças ocorridas em sua vida depois do 

ingresso na graduação em Pedagogia, obtivemos algumas respostas: sujeito 07- 

“Comecei a trabalhar no Programa Mais Educação e fiquei um ano neste trabalho e 

depois fui chamada no concurso da SEDUC como Agente de Alimentação”; o sujeito 

08, responde: 

Quando comecei estudar na faculdade eu trabalhava numa farmácia e fui 
convidada pela coordenadora do Programa Mais Educação a trabalhar na 
escola, no segundo ano da Faculdade fui chamada para o concurso de 
merendeira escolar onde trabalho até hoje. 

 

O acesso ao conhecimento por meio do ensino superior abriu oportunidade 

para trabalho com maior remuneração. Tal mudança repercute na política pública 

social de trabalho e renda e, contribui para diminuir as disparidades sociais que 

diferenciam o Brasil dos países de primeiro mundo. 

 

Um dos maiores problemas com que o mundo se defronta é como suplantar 
a defasagem de conhecimento e da criação de conhecimento existente 
entre os países ricos e os mais pobres, pois essa defasagem reforça a 
desigualdade econômica que, por sua vez, causa efeito sobre o 
ressentimento e a instabilidade política (MOORE, 2011, p. 309). 

 
A EAD pode ser a alternativa do governo para que o conhecimento chegue 

aos rincões do país. Foi desse modo que os sujeitos 07 e 09 demonstraram 

capacidade de fazer escolhas nas situações da vida, influenciados pelo curso 

superior. Para Frankl (2005, p. 42): “o homem é livre para posicionar-se perante 

certas condições, mas não é livre delas. O homem é capaz de distanciar-se de si 

próprio e posicionar-se no aprender”. 

Segundo Freire (1983) para atingir novas metas o homem constrói seu 

conhecimento que não é uma construção solitária. “A vocação ontológica do homem 

é de ser sujeito e não objeto” (FREIRE, 1979, p. 35). Portanto, esses discentes 

demonstram serem sujeitos de suas escolhas. 
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Tabela 7: Graduação dos sujeitos 

 

15. Você fez alguma graduação antes da Pedagogia? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido Não 10 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Observa-se que nenhum dos(as) acadêmicos(as) fez outra graduação além 

do curso de Pedagogia (100%). “O motivo principal para os primeiros educadores 

por correspondência era a visão de usar tecnologia para chegar até aqueles que de 

outro modo não poderiam se beneficiar dela” (MOORE, 2011, p. 27). 

 

3.5 A realização humana no espaço sociocultural de aprendizagem 

 

Conforme Frankl (1989), o homem é em primeiro lugar um eu, uma pessoa, 

um modo de existir totalmente particular. Cada qual na sua singularidade granjeou o 

ensino superior, como ser distinto. Os 10 (dez) acadêmicos iniciaram e terminaram a 

graduação juntos; passaram a viver a pluralidade, embora a conquista tenha sido 

individual e pessoal. Esses sujeitos exerceram seu direito à educação, romperam 

barreiras da distância geográfica, desigualdade educacional, falta de infraestrutura. 

Isso se confirma na resposta do sujeito 10 quando afirma sobre “como se sente e 

pensa sobre sua vida com a conclusão do curso superior?”:  

 

“Sem sombra de dúvida a minha autoestima subiu assustadoramente. 
Agora eu posso encher o peito para dizer que tenho o nível superior. Abriu-
se um mundo de oportunidades na vida profissional, sem falar que meu jeito 
de ser, de falar [...] enfim foi uma transformação que só quem passa por 
esta experiência saberá entender”.  
 

Para Frankl (2007, p. 51) determinada quantidade de tensão ou estresse, tal 

como resulta de um sentido para realizar, é inerente ao ser humano e é 

indispensável para o bem-estar mental. O que o homem necessita, antes de tudo, é 

aquela tensão criada com certa finalidade, por um direcionamento. 

Na presente pesquisa, os sujeitos buscaram o ensino superior por meio da 

EAD, portanto, a tensão do estudo de quatro anos, os estresses das viagens, as 

situações enfrentadas para conclusão da graduação foram superadas. Ao 
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concluírem o ensino superior, e enfrentamento das adversidades, obtiveram como 

consequência: a vitória, à autoestima, à saúde mental. 

Autoestima é o valor que cada pessoa dá a si mesma. É encontrar o sentido 

da própria existência, não somente seu próprio valor, de forma egocêntrica, mas em 

relação ao tu e ao mundo. E aceitar-se, é ato de liberdade. “A valorização de si 

mesmo é um ponto de partida na busca de sentido” (FRANKL, 2003b, p. 55). 

Paradoxalmente, a ausência de sentido provoca um vazio existencial. 

A educação superior pode ter ajudado o sujeito 10 a se encontrar, a dar 

sentido para existir, pois, aumentou sua autoestima, passou a se sentir orgulhoso 

por ter formação superior, houve a transformação no seu jeito de ser, de falar. Para 

Sadir, Bignotto, Lipp (2010, p. 76), o conceito de qualidade de vida, na psicologia, é 

quando as pessoas atribuem sucesso ao seu bem-estar físico, bem-estar mental, 

bem-estar social, bem-estar profissional. 

A educação, o curso superior em Pedagogia, resgatou alguns elementos da 

dignidade humana, o aumento da autoestima, o orgulho de concluir o curso superior 

e ainda produziu mudanças interpessoais e psíquicas, “transformação que só quem 

passa por esta experiência saberá entender” (sujeito 10). Percebe-se que “a 

educação é vinculada à dignidade humana, dado seu caráter emancipatório” 

(RANIERI, 2013, p. 58).  

Confirmadas as mudanças acima citadas, ainda, o sujeito 02, quando fala das 

mudanças que ocorreram em sua vida depois do ingresso na faculdade de 

Pedagogia diz: “Teve muitas mudanças na minha vida, com os conhecimentos e 

competências acadêmicas, profissionais. Minha mudança se deu no modo de ver as 

coisas, fiquei mais responsável e tenho outra visão da vida.”  

 

Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo 
minhas experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é 
patrimônio de todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta minha 
responsabilidade com os homens (FREIRE, 1979, p. 10). 
 

Com o conhecimento, o indivíduo torna-se responsável, capaz de agir e 

mudar. A humanização do homem implica em responsabilidade.  
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Tabela 8: Faixa salarial  

 
16. Qual a faixa de renda mensal de sua família? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nenhum SM 
Menos de 1 SM 
De 01 a 02 SM 

0 
0 
6 

0,00 
0,00 
60,0 

0,0 
0,0 

60,0 

0,0 
0,0 

60,0 

De 03 ou mais 
SM 

4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Observa-se que 60% dos acadêmicos possuem renda mensal familiar de um 

a dois salários mínimos23; 40% de 03 ou mais salários mínimos; e 0% sem renda 

mensal. As condições adequadas de renda são um fator objetivo relacionado à 

qualidade de vida (BUSS, 2002, p. 52).  

As condições econômicas atendem às necessidades básicas de 

sobrevivência, mas retirar recursos para pagar um curso superior implica esforço, 

motivação pelo acadêmico, porque pode faltar na renda familiar. Por isso, entende 

que os estudos são investimentos, portanto os estudantes trabalham com a 

possibilidade de ampliar a renda após concluir o curso. Aqui existe uma atitude 

empreendedora, uma motivação, aspiração por melhores condições de vida para 

superar as parcas condições econômicas da maioria. 

 

Tabela 9: Situação econômica antes da graduação 

 
17. Antes da Faculdade de Pedagogia assinale o que melhor descreve a sua situação 
econômica. 
 

 Frequência Porcentual Porcenta-
gem válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nenhum salário  
mínimo (SM 

2 20,0 20,0 20,0 

Menos de 1 SM 4 40,0 40,0 60,0 

De 01 a 02 SM 
De 03 ou mais SM 

4 
0 

40,0 
0,0 

40,0 
0,0 

100,0 
 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

                                                           
23 O valor do salário mínimo vigente no Brasil em 19/06/2014 é de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quarto 
reais). 
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Antes da faculdade de Pedagogia predominavam os acadêmicos com menos 

de um salário mínimo e até dois salários mínimos (80%). 

A situação econômica de obter menos de um e até dois salários mínimos é 

dada como quantia irrisória quando se tem que investir em educação numa 

instituição particular; pagar a faculdade, o transporte, a alimentação para poder estar 

em sala de aula, embora seja uma vez por mês. Para Singh (2013, p. 24): “A 

pobreza é o maior obstáculo para a efetivação do direito à educação”. É um 

obstáculo também para a QV. Mas, ter um objetivo a atingir, um sentido a seguir, 

move o sujeito para a realização. 

O Estado, neste caso, colabora de maneira parcial, ou seja, apenas 

autorizando o funcionamento do ensino superior a distância, enquanto o sujeito 

assume todo o processo seguinte. 

Compara-se ao item seguinte durante, se houve mudança ou não na situação 

financeira durante ou depois da faculdade de Pedagogia. 
 

Tabela 10 - Situação econômica depois da graduação 
 

 
18. Durante ou depois da Faculdade de Pedagogia, assinale o que melhor descreve a 
sua situação econômica. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nenhum SM 
Menos de 1 SM 

0 
2 

0,0 
20,0 

0,0 
20,0 

0,0 
20,0 

De 01 a 02 SM 6 60,0 60,0 80,0 

De 03 ou mais 
SM 

2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Quanto à faixa de renda mensal familiar com menos de um salário mínimo 

tem-se: 30%; de 01 a 02 salários mínimos - 60%; e de 03 ou mais salários mínimos - 

10%. Predominando a renda mensal familiar de 01 a 02 salários mínimos, com 60%. 

Em relação à situação financeira antes da faculdade de Pedagogia, percebe-

se que 20% dos acadêmicos aumentaram a renda para três ou mais salários 

mínimos. Essa é uma das preocupações, como demonstra o sujeito 07 quando fala 

sobre o que espera do futuro: “Espero ter êxito em minha vida profissional e ter um 

futuro mais tranquilo com estabilidade financeira”. 
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No que trata o processo de mudança na vida profissional e quanto à 

remuneração mensal, o sujeito 01 responde sobre mudanças ocorridas na vida 

depois do ingresso na faculdade de Pedagogia: “Mudei para um emprego melhor, 

participei de programas educacionais, aumentei meu ganho salarial, comecei a 

participar mais de programas sociais e religiosos e também a estar interligada nos 

acontecimentos da sociedade”. 

Mudanças também acontecidas com o sujeito 05: “Ocorreu uma mudança 

muito importante, pois passei em concurso e fiquei muito feliz, consegui um bom 

emprego e agora me sinto uma pessoa realizada”. E com o sujeito 06: “Depois do 

ingresso, casei, tive filhos, e comecei a trabalhar”. 

A QV, por sua característica subjetiva e objetiva, mensura as mudanças para 

a melhoria do trabalho ou conquista de trabalho, aumento salarial, participação em 

programas sociais e religiosos, além de interesse nos acontecimentos sociais. Pode-

se dizer que são aspectos importantes para avaliação da QV. Conforme Moreno (et 

al., 2006, p. 2.586) “[...] independentemente da nação, cultura ou época, é 

importante que as pessoas se sintam bem psicologicamente, possuam boas 

condições físicas e sintam-se socialmente integradas e funcionalmente 

competentes”.  

 

Tabela 11: Com quem morava antes da graduação 
 

 
19. Com quem você morava antes da Faculdade de Pedagogia? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Com os pais e(ou 
com outros  
parentes). 

5 
 

50,0 
 

50,0 
 

50,0 
 

Com o(a) espo-
so(a) e ou com 
o(s)filho(s). 
 
Com ami-
gos(compartilhan-
do despesas ou de 
favor) 
 
Sozinha 

                      5 
 
   
                      0 
 
                      0 

 
 

 
           50,0 

 
 

0,0 
 

0,0 
 

 
 

               50,0 
 

 
0,00 

 
0,0 

 
 
 

Total 10 100,0 100,0                       100,0 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
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Mais dinheiro, possibilidade de melhores condições de vida, de saúde física, 

mental, maior acesso econômico, aos bens materiais, culturais, sociais são possíveis 

por meio do estudo. Dados que se correspondem com as estatísticas da realidade 

brasileira, e mostram que o ensino superior é responsável pelo aumento do ganho 

financeiro. “[...] o Brasil é um dos países com maior diferencial de rendimentos entre 

quem possui e quem não possui educação superior” (BRASIL, 2010, p. 7). 

Observa-se que metade dos acadêmicos moravam com os pais e outra 

metade já haviam constituído a própria família. 

Nosso objetivo, nesse item, é conhecer a realidade dos(as) acadêmicos(as) 

antes de iniciarem o curso de Pedagogia para observar se houve ou não mudanças 

nesse ínterim que podem ser somadas ou não à qualidade de vida.  

 

Tabela 12: Com quem mora atualmente 
 

 
20. Com quem você mora atualmente? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Com os pais e/ou 
com outros paren-
tes. 

4 40,0 40,0 40,0 

Com o(a) esposo(a) 
e/ou com o(s) fi-
lho(s) 
Com amigos (com-
partilhando despe-
sas ou de favor) 
Sozinha  

6 
 

0 
 

0 

60,0 
 

0 
 

0 

60,0 
 

0 
 

0 

100,0 
 
 
 
 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Têm-se: acadêmicos residentes, atualmente, com os pais e ou com outros 

parentes - 40%; ou com o(a) esposa(o) e/ou com os filhos - 60%. Verifica-se, 

portanto, mudança na configuração familiar durante ou após a realização da 

faculdade de Pedagogia. 

Esses dados dos acadêmicos da EAD assemelham-se ao perfil de estudantes 

de Universidades Públicas na modalidade presencial, “A maioria dos estudantes 

reside com os pais ou companheiros” (FONAPRACE, 2011, p. 28). 
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3.5.1 Os acadêmicos e suas relações intersubjetivas 

 

Um dos acadêmicos (sujeito 04), quando indagado sobre mudanças ocorridas 

em sua vida depois do ingresso na faculdade, responde: 

 

“Antes eu era solteira, não tinha filho. Antes de ingressar na faculdade, me 
sentia uma pessoa incapaz, me sentia inferior às minhas amigas. Hoje eu 
trabalho, tenho mais facilidade em relacionar com outras pessoas”.  
 

Podemos considerar que a falta de estudo ou formação superior acarretou 

“certo” sentimento de exclusão social, inferioridade, vergonha ou demais 

sentimentos negativos. Enquanto, com conhecimento adquirido, a conquista de 

trabalho, a conquista educacional, o enfrentamento das adversidades para ir de 

União Bandeirantes a Porto Velho, a experiência de quatro anos de estudo, entre 

outros que contribuíram, são fatores condizentes à superação dos sentimentos 

negativos e a disposição de sentimentos positivos para esse sujeito 04. Sentimento 

de capacidade, valorização, autoestima, relacionamento pessoal trazendo por 

consequência a percepção de auto confiança. Estes sentimentos são fundamentais 

para a qualidade de vida.  

 

Vários instrumentos incluem indicadores para aspectos subjetivos da 
convivência com doenças e lesões, como sentimentos de vergonha e culpa, 
que trazem consequências negativas sobre a percepção da qualidade de 
vida por parte dos indivíduos acometidos e suas famílias (MINAYO; HARTZ; 
BUSS, 2000, p. 13). 

 
Diante de tal afirmativa, deduz-se que a graduação em Pedagogia contribuiu, 

sim, para o posicionamento individual no contexto pessoal inserido em valores, 

expectativas e, consequentemente, mudanças tanto do estado civil, mudança 

familiar, mudança na autoestima, mudança no relacionamento, na capacidade 

interior.  

Tabela 13: Tipo de residência antes da graduação  

21a. Tipo de residência: Antes da faculdade de Pedagogia 
 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido 

Própria 9 90,0 90,0 90,0 

Alugada 
Cedida 

1 
0 

10,0 
0,0 

10,0 
0,0 

100,0 
 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
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No que trata ao tipo de residência, antes da faculdade, 90% residiam em casa 

própria, e 10%, em casa alugada. 

O direito à moradia é um direito social, porém, poucos o detêm. Embora 90% 

morassem em casa própria, vale lembrar que, ainda, não possuem documentação 

de posse do imóvel devido ao litígio das terras citado anteriormente. Ter casa 

própria é um dos requisitos objetivos da qualidade de vida. 

São direitos sociais, saúde, educação, habitação, infraestrutura urbana, 

segurança pública, saneamento, padrão adequado de alimentação e nutrição, 

condições adequadas de trabalho e renda, oportunidades de educação ao longo de 

toda a vida, ambiente físico limpo, apoio social para família e indivíduos. Nesse item, 

a participação do poder público é necessária, pois, o que executa ou deixa de 

executar atinge de forma direta ou indireta a qualidade de vida dos sujeitos. 

A prática educativa não pode ser neutra, ela é política, os novos educadores, 

por meio dos conhecimentos obtidos na EAD devem lutar por ideais, lutar em defesa 

de seus direitos sociais, da sua dignidade e por sua qualidade de vida. Fazem parte 

do ensinar e do aprender na prática docente lutar contra o desrespeito dos poderes 

políticos, rejeitar o que não condiz com a liberdade, nem com a dignidade humana, e 

não se acovardar diante do poder público, abraçando-se o ser humano em todas as 

suas dimensões (FREIRE, 1996, p. 27). 

Para Buss (2000) habitação, educação, entre outros itens acima elencados 

são condições necessárias para a QV. 

 

Tabela 14: Tipo de residência depois da graduação 

 

21b. Tipo de residência: depois da faculdade de Pedagogia 
 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido 

Própria 10 100,0 100,0 100,0 

Alugada 
 
Cedida 

0 
 

0 

0,0 
 

0,00 

0,0 
 

0,00 
 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

O tipo de residência depois da faculdade de Pedagogia passou a ser 100% - 

casa própria. Importante conquista para a qualidade de vida da pessoa humana, no 

caso, os discentes de União Bandeirantes-RO.  
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A pessoa que tem a casa própria diminui as preocupações com habitação e 

pode canalizar seu esforço para outros objetivos, como focar nos estudos. Ter a 

própria residência é ver seu direito social, à moradia, realizado. 

Verifica-se a afirmativa do sujeito 06 ao responder “o que significa qualidade 

de vida para você?”: “Um trabalho fixo, casa própria, boa educação para os filhos 

(escola particular)”. 

Numera fatores necessários para a qualidade de vida, como trabalho, 

habitação, educação, família, o que confirma aspectos indispensáveis relacionados 

a QV, elencadas por Buss (2000, p. 167): 

 

[…] alimentação e nutrição, e de habitação e saneamento; boas condições 
de trabalho; oportunidades de educação ao longo de toda a vida; ambiente 
físico limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida 
responsável; e um espectro adequado de cuidados de saúde.  

 

Qualidade de vida é ter casa própria. Nesse item de mensuração objetiva, 

100% dos questionados estão contemplados. Na visita ao Distrito observou-se que 

as casas são modestas, a maioria de madeira e com quintais grandes. 

 

Tabela 15: Quantos moram na residência 
 

 
22. Quantos membros de sua família moram com você? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumu-
lativa 

Válido 

Nenhum 
Um ou dois 

0 
3 

0,0 
30,0 

0,0 
30,0 

0,0 
30,0 

Três ou qua-
tro 

6 60,0 60,0 90,0 

Cinco ou seis 
Mais de seis 

1 
0 

10,0 
0,0 

10,0 
0,0 

100,0 
 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Quanto ao número de familiares residentes com os acadêmicos, temos: um 

ou dois - 30%, três ou quatro - 60% e cinco ou seis - 10%. Ou seja, 60% dos 

questionados possuem de três a quatro pessoas morando com eles.  
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São famílias pequenas e jovens que começam a serem constituídas, com um 

ou dois filhos. O sujeito 06, ao ser questionado sobre: “O que você espera do seu 

futuro?”, respondeu: “Eu espero concluir minha pós-graduação, criar minha filha”. 

Ao conquistar a graduação, passou a colocar como meta a pós-graduação, 

especializar-se em certa área de estudo, e, ainda, criar a filha. Sabe-se faz parte do 

padrão subjetivo da qualidade de vida: o bem-estar, a felicidade, o amor, o prazer, a 

realização pessoal, liberdade, inserção social. E ainda, compõem a percepção 

padrões materiais, como educação, apoio social e educacional para família e estilo 

de vida responsável (BUSS, 2002, p. 52; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 8). 

 
Tabela 16: Rendimento escolar do filho antes da graduação 

 

 

23a. Qual era o rendimento escolar do(a) filho(a) antes de você cursar a faculdade de 

Pedagogia? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido 

Bom 2 20,0 66,7 66,7 

Ótimo 1 10,0 33,3 100,0 

Total 3 30,0 100,0  

Ausente Sistema 7 70,0   

Total 10 100,0   

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Nos estudos sobre a escolaridade do(a) filho(a) do acadêmico antes de cursar 

a Faculdade de Pedagogia: bom – 66,67%; ótimo – 33,33%; e não têm filhos ou não 

estavam em idade escolar na época – 70%. 

Os sujeitos pesquisados estão preocupados com a educação dos filhos e 

rendimento escolar porque desejam colocá-los em escolas particulares. Esse fator é 

importante no contesto, porque em União Bandeirantes não há escolas públicas 

para atender todas as crianças. Conforme afirma o sujeito 06: “[...] boa educação 

para os filhos (escola particular)”.  
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Tabela 17: Rendimento escolar do filho depois da graduação 

 

 

23b. Qual era o rendimento escolar do(a) filho(a) depois de você cursar a Faculdade 

de Pedagogia? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nada 

Bom  

Ótimo 

0 

0 

3 

0,0 

0,0 

30,0 

0,0 

0,0 

75,0 

 

75,0 

Excelente 1 10,0 25,0 100,0 

Total 4 40,0 100,0  

Ausente Sistema 6 60,0   

Total 10 100,0   

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Nota-se quanto ao rendimento escolar dos filhos dos(as) acadêmico(as) 

depois da graduação: ótimo, 75%; excelente, 25%.  

O rendimento escolar dos filhos melhorou com a formação superior dos pais, 

houve uma interação ativa transformadora da vida escolar dos próprios pais e dos 

filhos, demonstrando assim, construção e reconstrução do conhecimento. Segundo 

França (2006, p. 19), dentre as quatro teorias de formação de Menze, uma delas é: 

 

 A teoria categorial ao privilegiar a reflexão mostra que aprender requer 
esforço ativo de quem aprende, logo, o indivíduo deixa de ser passivo e 
reprodutivo, ele não apenas recebe o conhecimento, mas faz o movimento 
no sentido de colocar em confronto o seu saber, revendo seus pontos 
contraditórios, construindo e reconstruindo o seu conhecimento. 

 

Com a formação dos pais, percebe-se mudança em relação ao rendimento 

escolar dos filhos antes dos pais cursarem a faculdade de Pedagogia, de bom e 

ótimo, para ótimo e excelente. A mãe e/ou pai estudar pode ter influenciado 

positivamente nos estudos dos filhos. 

No item, abaixo, considera-se a mensuração objetiva quanto à qualidade de 

vida. 
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Tabela 18: Luz elétrica, água tratada, acesso a internet, celular, coleta de lixo. 

 
23. Sua casa tem luz elétrica?  

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido 
Sim 
Não  

10 
0 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

 Sua casa tem água tratada? 

Válido 
Sim 
Não 

0 
10 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

 
100,0 

Sua casa tem acesso à internet? 

Válido 

Sim 8 80,0 80,0 80,0 

Não 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Você tem celular? 

Válido 
Sim  
Não 

0 
10 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

 
100,0 

Sua casa tem serviço de coleta de lixo? 

Válido 
Sim 
Não  

10 
0 

100,0 
0,0 

100,0 
0,0 

100,0 
 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Luz elétrica, água potável, internet, bens de consumo, coleta de lixo, são 

requisitos mensuráveis e fazem parte da qualidade de vida. Observa-se que 100% 

dos acadêmicos possuem luz elétrica em casa e serviço de coleta de lixo. 

Entretanto, 100% deles não possuem água tratada em casa e nem telefonia móvel. 

O quesito água tratada é indispensável à saúde e, consequentemente, à QV. Existe 

um projeto para implantar sistema de água encanada no Distrito, mas ainda não foi 

aprovado. Infelizmente, a falta de saneamento básico é um dos problemas que os 

sujeitos da pesquisa enfrentam. “Somente na Amazônia, 11,7 milhões de pessoas 

vivem em residências sem coleta de esgoto. Apenas 0,8% das despesas 

orçamentárias dos Estados da Amazônia foram destinados a saneamento em 2005 

(MF, 2006)” (UNICEF, 2014, p. 5). 

O acesso à internet nas residências chega a 80% dos acadêmicos, 20%, não 

têm. Portanto, predomina a quantidade de acadêmicos com acesso à internet (80%). 

Os que não possuem internet em casa utilizam com os colegas ou em “lan house” 

para fazerem as atividades interativas da EAD; as demais atividades fazem em seu 

próprio computador. 
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A internet é o meio utilizado para as aulas não presencias da EAD. Mesmo 

assim, alguns dos sujeitos conseguiram terminar o curso sem possuir em casa a 

rede de internet, logo outro obstáculo enfrentado para atingir o objetivo final, a 

graduação superior.  

Dos sujeitos pesquisados, 100% não têm acesso ao sinal de celular. O 

Distrito não dispõe de sinal de telefonia móvel. Esse meio de comunicação tão 

comum na atualidade passa a ser indisponível para a população de União 

Bandeirantes/RO. Devido à ação civil pública de proteção ao meio ambiente, com 

preceitos cominatórios de obrigação de fazer e não fazer, 5ª Vara, no. 

2004.41.001887-3, a empresa de telefonia não tem acesso a localidade. 

Portanto, os sujeitos são atendidos em luz elétrica, acesso à internet, serviço 

de coleta de lixo. Não há atendimento no serviço de telefonia móvel e água tratada.  

 

3.5.2 Qualidade de Vida e representação social 

 

Conforme Minayo, Hartz e Buss (2000), qualidade de vida versa de uma 

representação social com dimensões objetivas e subjetivas. Entre os aspectos 

objetivos da QV está a oferta de serviços básicos devido ao desenvolvimento 

econômico e social de uma sociedade, questões ligadas ao saneamento básico, 

infraestrutura urbana, ambiente limpo e uma vida responsável. 

Consideramos nos dados aabaixo, alguns dos requisitos objetivos, básicos e 

essenciais para a pessoa humana. No quesito saúde pública, a maioria se sente 

atendido, 90% dos sujeitos afirmaram que sim.  

Ao responder ao item sobre o que significa qualidade de vida para você, o 

sujeito 03, responde: “Ter uma vida digna, ter saúde pública. Tudo a que o ser 

humano tem direito”. 

A QV é um dos aspectos necessários para que a existência se torne viável, 

para se ter vida digna. A dignidade da pessoa humana é o direito fundamental ga-

rantido pela nossa Lei Maior e um dos fundamentos de nosso Estado Democrático 

de Direito. 

A dignidade é qualidade intrínseca do ser humano, é, portanto, 
irrenunciável, e inalienável, é ela que qualifica o ser humano e dele não 
pode ser destacada e por tal ela não pode ser criada, concedida ou retirada, 
embora possa consistir em objeto de violação (CAMPOS e SARLET, 2011, 
p. 2). 
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Tabela 19: Saúde Pública, hospital, espaço de lazer, segurança pública, 
biblioteca pública. 

 

24. Você e sua família têm acesso à saúde pública? 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumulativa 

Válido 

Sim 9 90,0 90,0 90,0 

Não 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Você sua família têm acesso a hospital?  

Válido 
Sim 
Não 

3 
7 

30,0 
70,0 

30,0 
70,0 

30,0 
100,0 

Você e sua família têm acesso a espaço para lazer? 

Válido 

Sim 3 30,0 30,0 30,0 

Não 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Você e sua família têm acesso à segurança pública? 
 

 

Válido 
Sim 
Não  

10 
0 

100,0 
0,0 

100,0 
0,0 

100,0 
 

 Você e sua família têm acesso à biblioteca pública? 

Válido 
Sim 
Não 

0 
10 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

 
100,0 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 
No item acesso a hospital os acadêmicos sentem-se desatendidos em tal 

necessidade. Afirmaram não ter acesso, 100% dos sujeitos. Os acadêmicos sentem-

se atendidos no item acesso a espaço de lazer (70%) e o lazer é necessidade 

essencial da pessoa humana. 

Quando responde o que significa qualidade de vida, o sujeito 09 afirma: 

“Tenho uma qualidade de vida muito boa, tenho um bom emprego, pago minhas 

contas em dias. Para o lazer com minha família”. O sujeito 08 colabora com os 

dados colhidos sobre QV: “Ter uma vida digna, ter saúde pública de qualidade, 

educação, lazer, ou seja, tudo que um cidadão merece”.  

Pode-se afirmar que desemprego, falta de educação, habitação, saúde 

pública, lazer, exclusão social, são, de forma objetiva, reconhecidos como a 

negação da QV. 

 

O patamar material mínimo e universal para se falar em qualidade de vida 
diz respeito à satisfação das necessidades mais elementares da vida 
humana: alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, 
educação, saúde e lazer; elementos materiais que têm como referência 
noções relativas de conforto, bem-estar e realização individual e coletiva 
(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 10). 
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Os itens vida digna, saúde pública, educação de qualidade, educação, lazer, 

contas pagas, emprego são considerados formas de qualidade de vida para esses 

pesquisados. Observa-se que 100% dos acadêmicos e suas famílias têm acesso à 

segurança pública, sendo que a mesma porcentagem não tem acesso à biblioteca 

pública e sentem-se desatendidos nesse quesito. O acesso à cultura é uma 

necessidade básica da pessoa humana.   

Na EAD, especialmente a Faculdade Claretiano, oferece aos estudantes 

acesso à biblioteca virtual. Conclui-se que os sujeitos sentem-se atendidos na área 

de saúde pública e segurança e não atendidos nas áreas de hospitais, lazer, 

biblioteca. 

Tabela 20: Transporte 

 

 

25. Qual é o meio de transporte que você utiliza? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Carro próprio  

Carro da 

família 

0 

2 

0,0 

20,0 

0,0 

20,0 

 

20,0 

Moto 6 60,0 60,0 80,0 

Bicicleta 

Ônibus  

Outros  

2 

0 

0 

20,0 

0,0 

0,0 

20,0 

0,0 

0,0 

100,0 

 

 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

O meio de locomoção mais utilizados pelos acadêmicos é a moto – 60%, 

seguido do carro próprio – 20% e bicicleta – 20%. Não é oferecido transporte público 

no local, conforme verificado na visita ao Distrito. 
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Tabela 21: Relacionamentos de amizade 

 
26. Quantos novos relacionamentos de amizade fez na faculdade? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumu-
lativa 

Válido 

0 pessoa 
1 – 2 pessoas 
3-4 pessoas 

0 
0 
1 

0,0 
0,0 

10,0 

 
0,0 
0,0 

10,0 

 
 
 

10,0 

5 ou mais  
pessoas 

9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Quanto à criação de novos relacionamentos de amizade feitos durante a 

graduação, 90% dos questionados disseram ter feito amizade com mais de cinco 

pessoas, e 10%, com 03 a 04 pessoas. Portanto, predomina o relacionamento de 

amizade com mais de cinco pessoas – 90%. “Os fóruns e a rede social, segundo 

alguns autores, favorecem esta relação interpessoal que, às vezes, não acontece 

presencialmente” (SANTANA, 2013, p. 124).  

A capacidade de ter relacionamento interpessoal é um dos aspectos mensu-

ráveis de QV subjetiva. O ser humano é um ser social; o curso de licenciatura em 

Pedagogia, possibilita mais recursos culturais, conhecimento, experiências, mais e 

melhores relacionamentos, entre eles, a amizade: “[...] o relacionamento consigo 

mesmo e com os outros é elemento fundamental para a constituição da identidade 

pessoal e coletiva e para o sucesso de uma ação” (ENAP, 2006, p. 36). 

Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 8; 9) faz parte do padrão subjetivo 

da QV a inserção social, fator não material que compõe sua compreensão. É 

inerente a pessoa estar no mundo e estar com o outro.  

Acentua-se esse prognóstico quando citamos o que pensa o sujeito 04 “sobre 

como se sentia diante das pessoas e como se sente hoje quanto ao relacionamento 

interpessoal”; respondendo sobre as mudanças que ocorreram em sua vida depois 

do ingresso na Faculdade de Pedagogia: “Antes de ingressar na faculdade me 

sentia uma pessoa incapaz, me sentia inferior as minhas amigas. Hoje eu trabalho, 

tenho mais facilidade em relacionar com outras pessoas”.  
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Como bem afirma Freire: “Ninguém pode buscar sozinho”. Nas agruras, os 

sujeitos uniram-se movidos por interesses pessoais e comuns de estudar o ensino 

superior em Porto Velho.  

 

Tabela 22: Sentimento com relação com o ensino superior 1 

 
27a. Marque em ordem os três sentimentos que melhor descrevem sua situação com 
a realização do curso superior. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumu-
lativa 

Válido 

Alegria 6 60,0 60,0 60,0 

Ansiedade 1 10,0 10,0 70,0 

Realização  
pessoal 

3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Observa-se quanto ao sentimento que melhor descreve a situação do 

acadêmico com a realização do curso superior em Pedagogia: o sentimento de 

alegria é de 60%; de realização pessoal – 30%; e de ansiedade – 10%. Predomina a 

alegria, com 60%, a melhor descrição de sentimento com a realização do curso 

superior em Pedagogia.  

Os sujeitos da pesquisa, ao alcançarem seu objetivo com a conclusão do 

curso superior de licenciatura em Pedagogia, tiveram como consequência os 

sentimentos de alegria, realização pessoal e ansiedade. Tais sentimentos dos 

acadêmicos podem ser em consequência do empenho dedicado aos anos estudos, 

o enfrentamento das dificuldades, o avanço de escolaridade em relação à 

escolaridade dos familiares, especificamente dos seus pais (FRANKL, 2007, p. 38). 

Os sentimentos de alegria, realização pessoal, ansiedade, capacidade, 

realização profissional, felicidade, progresso são fatores subjetivos utilizados para 

mensurar QV. 

Quando questionado(a) sobre “como se sente e pensa sobre sua vida com a 

conclusão do curso superior”, o sujeito 02 responde: “Sinto-me capaz de exercer a 

minha função”. E o sujeito 06, diz: “Sinto-me realizada e capaz de progredir mais”. 
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O sujeito 05 respondeu: 

 
“Com a conclusão do curso superior posso dizer que me sinto uma pessoa 
realizada e feliz em relação à minha vida. Com o curso aprendi muitas 
coisas, a me expressar melhor tanto no oral quanto na escrita. Eu me sinto 
uma pessoa segura”.  

 

O processo educativo vivenciado melhorou a qualidade de vida e ofereceu 

dignidade. O sujeito 04 respondeu: “Mais realização pessoal, pois era meu sonho ter 

um curso superior. E esperança em ter um trabalho melhor”. 

Como afirma Freire (1996, p. 15) a curiosidade nos faz impacientes frente a 

este mundo que não fomos nós que fizemos, mas acrescenta-se algo nele quando 

se faz. A meta deste trabalho não era avaliar as motivações que levaram esses aca-

dêmicos a buscarem a faculdade, mas pode-se entender pelas suas falas que alme-

javam o curso para melhorar a sua vida. 

Parafraseando Rufino Netto (1994) sobre “qualidade de vida boa ou 

excelente”, os acadêmicos conquistaram o ensino superior e diante disso surgem os 

sentimentos: sentem-se realizados(as), capazes, satisfeitos(as), com novas 

aspirações, contentamentos e alegrias, sendo condições psíquicas necessárias para 

a autoestima e para qualidade de vida. 

 

Tabela 23: Sentimento com relação com o ensino superior 2 
 

 
27b. Marque em ordem os três sentimentos que melhor descrevem sua situação com 
a realização do curso superior. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem acumula-
tiva 

Válido 

Esperança 
 

1 10,0 10,0 10,0 

Estresse 
 

1 10,0 10,0 20,0 

Felicidade 
 

1 10,0 10,0 30,0 

Liberdade 
 

2 20,0 20,0 50,0 

Realização  
Pessoal 
 

4 40,0 40,0 90,0 

Segurança 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
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Nesse item, apresentam-se as questões na ordem em que apareceram no 

questionário a ser marcado e foram escolhidas: realização pessoal, com 40%; 

liberdade, com 20%; segurança, com 10%; esperança, com 10%; estresse, com 

10%; e felicidade, com 10%. Predomina, também aqui, o sentimento de realização 

pessoal, com 40%.  

Como afirmado anteriormente, os sentimentos de liberdade, segurança, 

esperança, estresse e felicidade são aspectos subjetivos que podem ser 

mensurados como uma boa ou excelente QV. 

O termo estresse pode chamar atenção como uma patologia, mas na 

psicologia é compreendida como evento causador de tensão, e, para Frankl (2007, 

p. 51), determinada quantidade de tensão ou estresse, resultante do sentido para 

realização, no caso, o sentido é a conclusão do ensino superior. Portanto, o estresse 

é inerente ao ser humano e é indispensável para o bem-estar mental.  

Para Lipp e Malagris (2001, p. 477), o estresse pode ser definido como:  

 
Uma reação do organismo, com componentes físicos e/ou psicológicos, 
causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa 
se confronta com uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, 
amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. 

 
Ao responder sobre as mudanças que ocorreram em suas vidas depois do 

ingresso na faculdade de Pedagogia, o sujeito 10, responde: “Se tivesse que fazer 

uma comparação eu diria que estava cega e recuperei a visão”.  

Pode-se pensar que a graduação em pedagogia contribuiu para o sujeito 10, 

como: abertura dos olhos, enxergar, por considerar a falta de estudo comocegueira 

e, consequentemente, o estudo possibilita recuperar a visão. Como se a falta de 

conhecimento é estar na escuridão e ter conhecimento é estar na luz. Antes da EAD 

estava excluída do ensino superior. A educação deve voltar seu olhar aos excluídos, 

que Freire (1996, p. 39) chama de “os esfarrapados do mundo”, além de perceber as 

injustiças a que esses são submetidos, entre elas a desigualdade social e 

educacional. 

O sujeito 03, também, respondeu sobre as mudanças: “Bom, mudou muito, eu 

era só uma dona de casa e tinha apenas o ensino médio. Hoje eu sou formada em 

Pedagogia. Foi muito gratificante para mim, mudei muito a maneira de agir e me 

expressar”. 
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Percebe-se que a formação em Pedagogia é dado como orgulho, é um 

acontecimento importante e gratificante porque implicou em mudanças na ação e na 

forma de expressar. “Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se 

adapta mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser 

apenas objeto, mas sujeito também da História” (FREIRE, 1996, p. 23). 

 

Tabela 24: Sentimento com relação com o ensino superior 3 

 
27c. Marque em ordem os três sentimentos que melhor descrevem sua situação com 
a realização do curso superior. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Alegria 1 10,0 10,0 10,0 

Felicidade 1 10,0 10,0 20,0 

Liberdade 1 10,0 10,0 30,0 

Realização pes-
soal 

3 30,0 30,0 60,0 

Satisfação 3 30,0 30,0 90,0 

Sentir-se capaz 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Nesse quesito em relação ao sentimento que melhor descreve a situação dos 

acadêmicos quanto a realização do curso superior, responderam, os sujeitos 7 e 9, a 

pergunta: “Como você se sente e pensa sobre sua vida com a conclusão do curso 

superior?” Afirma o sujeito 07: “Sinto-me realizada, pois, com a conclusão da 

faculdade poderei melhorar a vida profissional, ter mais opções no mercado de 

trabalho”. E o sujeito 09 responde: “Muito satisfeito e feliz por essa vitória”. 

Aqui, aparece o sentimento de realização pessoal e satisfação, com 30%; em 

equilíbrio com alegria, seguido do sentimento de felicidade, liberdade, sentimento de 

capacidade, com 10%, cada um. Predomina empatados os sentimentos de 

realização pessoal e satisfação – 30%. Observa-se, também, o aparecimento de 

sentimentos positivos característicos da qualidade de vida e ausência de 

sentimentos considerados negativos. 
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3.6 Análise do WHOQOL-BREF 

 

A estatística descritiva das questões do WHOQOL-BREF na presente 

pesquisa apresentou os seguintes resultados para os(as) acadêmicos(as) de União 

Bandeirantes/RO.  

Observa-se que todas as médias, da tabela abaixo, estão acima do padrão 

mínimo. 

Tabela 25: Estatística descritiva das facetas do WHOQOL-BREF 
 

QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Q1 3,90 0,32 8,11 3 4 1 

Q2 3,90 0,74 18,92 2 5 3 

Q3 2,30 0,82 35,79 1 4 3 

Q4 2,11 0,93 43,96 1 3 2 

Q5 3,60 0,70 19,42 2 4 2 

Q6 4,40 0,52 11,74 4 5 1 

Q7 3,80 0,42 11,10 3 4 1 

Q8 3,40 0,70 20,56 2 4 2 

Q9 3,00 0,82 27,22 2 4 2 

Q10 3,80 0,63 16,64 3 5 2 

Q11 4,00 0,67 16,67 3 5 2 

Q12 2,60 0,52 19,86 2 3 1 

Q13 3,20 0,42 13,18 3 4 1 

Q14 2,40 0,52 21,52 2 3 1 

Q15 4,22 0,44 10,44 4 5 1 

Q16 4,00 0,47 11,79 3 5 2 

Q17 3,90 0,32 8,11 3 4 1 

Q18 4,10 0,32 7,71 4 5 1 

Q19 3,89 0,60 15,45 3 5 2 

Q20 3,60 0,84 23,42 2 5 3 

Q21 3,70 0,67 18,24 3 5 2 

Q22 3,50 0,85 24,28 2 5 3 

Q23 3,50 1,08 30,86 2 5 3 

Q24 2,50 1,08 43,20 1 4 3 

Q25 3,70 1,06 28,63 1 5 4 

Q26 2,00 0,47 23,57 1 3 2 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
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Os resultados das facetas convertidos para uma escala centesimal perfazem 

a seguinte configuração:  

 
Gráfico 10: Escore das facetas do WHOQOL-BREF 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Verificamos na análise das 25 facetas do questionário WHOQOL-BREF, em 

uma escala numérica que varia de 0 a 100, na qual “zero” representa o nível mais 

baixo de qualidade de vida e “100” o melhor nível ou nível máximo, que os 

acadêmicos apresentaram resultados considerados positivos para melhor na escala 

de 50 até 100. 

Nesse item, baseando em Pedroso (2008, p. 8-12) analisa-se: os(as) 

acadêmicos(as) apresentaram melhores resultados em 20 facetas, quais sejam: 

a) 70,00: energia e fadiga (energia, entusiasmo e resistência que uma pessoa 

possui para realizar as tarefas da vida cotidiana, e outras atividades). Do-

mínio físico; 

b) 75,00: sono e repouso (quanto ao sono, o repouso, e problemas relaciona-

dos e que afetam a qualidade de vida). Domínio físico; 
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c) 80,56: mobilidade (habilidade de se locomover de um local para outro, de 

se movimentar em sua residência ou em seu local de trabalho). Domínio 

nível de independência; 

d) 72,50: atividades da vida cotidiana (capacidade de realizar as atividades 

habituais do dia a dia). Domínio nível de independência; 

e) 77,50: capacidade de trabalho (o consumo de energia para a realização do 

trabalho ou qualquer atividade em que a pessoa está comprometida). Do-

mínio nível de independência; 

f) 65,00: sentimentos positivos (vivência de sentimentos positivos de satisfa-

ção, equilíbrio, paz, felicidade, esperança, prazer e aproveitamento das 

coisas boas da vida). Domínio psicológico; 

g) 70,00: pensar, aprender, memória e concentração (capacidade de pensar, 

aprender, memorizar, se concentrar, e a habilidade de tomar decisões). 

Domínio psicológico; 

h) 85,00: autoestima (como as pessoas sentem com relação a si mesmas). 

Domínio psicológico; 

i) 75,00: imagem corporal e aparência (como a pessoa enxerga o seu próprio 

corpo). Domínio psicológico; 

j) 72,22: espiritualidade/religião/crenças pessoais abordam o quanto as cren-

ças pessoais influenciam na qualidade de vida da pessoa. Domínio espiri-

tualidade/religião/crenças pessoais; 

k) 65,00: relações pessoais (percepção do companheirismo, amor e o apoio 

das pessoas próximas). Domínio relações sociais; 

l) 62,50: suporte/apoio social (percepção do comprometimento, condições e 

disponibilidade do auxílio recebido da família e de amigos). Domínio rela-

ções sociais; 

m) 67,50: atividade sexual (impulso e desejo de manter relações sexuais, e 

até que ponto lhe é possível expressar e satisfazer apropriadamente seus 

desejos sexuais). Domínio relações sociais; 

n) 60,00: segurança física e proteção (sensação de viver em um ambiente se-

guro e segurança com relação a danos físicos). Domínio ambiente; 

o) 62,00: ambiente do lar (local onde a pessoa vive e o quanto esse influencia 

em sua vida). Domínio ambiente; 
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p) 40,00: recursos financeiros (até que ponto os recursos financeiros corres-

pondem às necessidades para se levar um estilo de vida saudável e con-

fortável). Domínio ambiente; 

q) 37,50: cuidados de saúde e sociais (disponibilidade e qualidade dos servi-

ços de saúde e assistência social). Domínio ambiente; 

r) 55,00: oportunidade de adquirir novas informações e habilidades (oportuni-

dade e anseio de aprender novas habilidades e adquirir novos conhecimen-

tos). Domínio ambiente; 

s) 35,00: participação em oportunidades de recreação/lazer (oportunidade e 

disposição para participar em atividades de lazer, passatempos e descan-

so). Domínio ambiente; 

t) 50,00: ambiente físico (percepção sobre o ambiente, incluindo o ruído, polu-

ição, clima e aspectos gerais do ambiente que podem influenciar na quali-

dade de vida). Domínio ambiente; 

u) 67,50: transporte (o quanto é disponível ou fácil para se encontrar e fazer 

uso de serviços de transporte). Domínio ambiente; 

v) 72,50: autoavaliação da qualidade de vida geral, expressão do próprio pon-

to de vista de satisfação com a sua vida, saúde e qualidade de vida. 

 Dos vários itens acima, destaca-se, na escala numérica, ao nível máximo a 

“capacidade para o trabalho”, com 77,50; a faceta “mobilidade”, com 80,56; e a face-

ta “autoestima”, com 85,00. Enquanto que, na escala numérica próxima ao nível mí-

nimo, destacam-se, “recursos financeiros“, com 40,00; “cuidados da saúde”, com 

37,50; “recreação e lazer”, com 35,00. 

Quando questionado sobre: “o que significa qualidade de vida para você”, o(a) 

acadêmico(a) 01 responde: 

 

“Qualidade de vida, para mim, nada mais é que viver a vida intensamente 
com o prazer e o dinamismo que ela oferece. Usufruindo com qualidade e 
não com luxúria e quantidade. E estar bem mentalmente, fisicamente, 
emocionalmente e espiritualmente, podendo participar e sentir-se inserido 
nos acontecimentos do dia-a-dia”. 
 

Tal afirmação nos reporta a Sadir; Bignotto; Lipp (2010, p. 76), sobre QV co-

mo: “um estado de bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de 

doenças. As pessoas que se consideram felizes atribuem sua felicidade ao sucesso 

em quatro áreas (social, afetiva, saúde e profissional)”. 
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Com a aprendizagem na graduação em Pedagogia, novos conhecimentos 

provocam o rompimento com a ingenuidade, a alienação e, consequentemente, há a 

coragem sendo gerada para novos compromissos. O sujeito é capaz de se perceber 

sem excluir o outro. A alteridade faz identificar o “eu”, a identidade pessoal e cultural, 

buscando o conhecimento em comunhão com o viver (FREIRE, 1996, p.  26). 

O sujeito 05 responde: “Qualidade de vida é ter uma educação de qualidade, 

um bom emprego, ter segurança e o mais importante: ser muito feliz”. Os itens elen-

cados fazem parte dos aspectos objetivos e subjetivos da qualidade de vida. O direi-

to à educação com padrão de qualidade deve ser para todos. “Qualidade da educa-

ção não é responsabilidade somente da comunidade universitária, mas dos três ní-

veis de governo: Municipal, Estadual e Federal, têm papel fundamental na melhoria 

da educação no país” (INDICADORES, 2004). 

As três esferas de governo são responsáveis e ainda, a sociedade civil. O 

nosso problema angular no sistema educacional brasileiro parece que é a forma de-

sigual da distribuição de recursos que aumenta oportunidades para uns, enquanto, 

reduz para outros. Precisamos é de situações semelhantes de acesso e qualidade 

da educação. 

Observamos, no próximo gráfico, que no presente instrumento três questões 

possuem escore invertido, e a inversão de seus valores é necessária para a correta 

mensuração dos achados. 
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Gráfico 11: Escore das facetas invertidas do WHOQOL-BREF 
 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Nesse item, destacamos a resposta para faceta invertida, ou seja, quanto 

menor na escala numérica, melhor. Conforme, destaca-se abaixo: 

a) 32,50: dor e desconforto (vivência de sensações físicas desagradáveis e o 

quanto essas sensações interferem na vida da pessoa). Domínio físico; 

b) 27,78: dependência de medicação ou de tratamentos (dependência de me-

dicação ou tratamentos alternativos ou para sustentar o bem-estar físico e 

psicológico). Domínio nível de independência; 

c) 25,00: sentimentos negativos (vivência de sentimentos negativos, como 

desânimo, culpa, tristeza, choro, desespero, nervosismo, ansiedade e falta 

de prazer na vida). Domínio psicológico. 

Observamos que os três itens em destaque estão mais próximos da escala 

numérica mais baixa, de 0 a 50. Portanto, já que a leitura é inversamente 

proporcional, mais próximo os acadêmicos estão do nível máximo de qualidade de 

vida. 
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Quando questionado sobre: “o que significa qualidade de vida para você”, o(a) 

acadêmico(a) 02 responde: “Significa para mim, medir as condições de vida do ser 

humano que envolve o bem físico, mental, psicológico e emocional, relacionamentos 

sociais, como família e amigos e também a saúde, educação e outras circunstancias 

da vida”.  

Confirma o que está se falando de QV quanto ao bem-estar físico, mental, 

psicológico, emocional, relacionamento interpessoal, saúde e educação, que são 

fatores objetivos e subjetivos que compõem a mensuração de QV. E esses aspectos 

estão relacionados com a qualidade de vida na mensuração próxima ao maior nível 

de QV avaliado nesse instrumento.  

Com relação aos domínios, a estatística descritiva dos(as) acadêmicos(as) 

resume-se aos seguintes resultados: 

 

Tabela 26: Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF 

DOMÍNIO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Físico 15,77 1,33 8,46 13,71 18,29 4,57 

Psicológico 15,80 1,41 8,91 13,33 17,33 4,00 

Relações Sociais 14,40 2,33 16,21 10,67 18,67 8,00 

Meio Ambiente 12,15 1,45 11,97 10,00 15,00 5,00 

Autoavaliação da QV 15,60 1,26 8,11 12,00 16,00 4,00 

TOTAL 14,48 0,74 5,14 12,92 15,69 2,77 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 
 

Os domínios: “físico”, “psicológico”, “relações sociais”, “meio ambiente” estão 

acima do valor mínimo, e a média do desvio padrão foi abaixo de 1,0. Tanto a auto-

avaliação da qualidade de vida geral está muito próxima do valor máximo quanto a 

média dos domínios. 

Quando questionada sobre: “O que significa qualidade de vida para você?”, o 

sujeito 04 responde: “Para mim, qualidade de vida é ter acesso a uma boa 

educação. A uma saúde pública de qualidade, ter uma renda financeira adequada 

para dar uma vida de qualidade para meu filho”. 

Denota que os questionados na pesquisa de campo têm qualidade de vida e 

conclui-se que terminar o ensino superior foi um requisito para tal assertiva. 

Os escores dos domínios convertidos para uma escala centesimal perfazem a 

seguinte configuração no gráfico 12: 
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Gráfico 12: Escore dos domínios do WHOQOL-BREF 

 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 

Destacamos o domínio de nível físico e domínio de nível psicológico, ambos, 

com 73,75; domínio relações sociais, com 65,00; e domínio ambiente, com 50,94. A 

média dos domínios é de 65,47. Verifica-se o domínio psicológico está mais próximo 

do nível máximo de qualidade de vida. Enquanto o domínio ambiente é o de menor 

índice, está acima de 50,00, porém, consideramos mais próximo no nível mínimo. 

Quando questionado sobre: “O que você espera do seu futuro?”, o sujeito 02 

responde: “Espero muitas melhorias da minha pós-graduação agora e muito mais”. 

O sujeito 04 responde: “Muita paz e amor na minha família, um bom trabalho e 

continuar meus estudos”. As afirmações dos sujeitos correspondem positivamente 

ao que vimos até agora sobre QV.  

Os escores dos domínios convertidos para uma escala centesimal perfazem a 

seguinte configuração, visão geral do gráfico 13: 
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Gráfico 13: Relação crescente dos escores médios 
 

 

Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes, Porto Velho/RO, 2014 

 
 Notamos que os índices estão mais próximos da escala numérica na média 

máxima para a qualidade de vida de acordo com os domínios: físico (73,57), 

psicológico (73,75) e relações sociais (65,00).  

Confirma a percepção do sujeito 07, que responde à pergunta: “O que 

significa QV para você?” do seguinte modo: “Para mim qualidade de vida é ter êxito 

naquilo que você faz, ter a família sempre do seu lado, gostar daquilo que faz, 

estabilidade financeira”. Aqui se insere, principalmente, o domínio psicológico e 

relações sociais.   

Na tabela 27, verificamos a relação de QV pelo WHOQOL-BREF quanto à 

relação crescente dos escores médios das facetas avaliadas. 
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Tabela 27: Relação de QV pelo WHOQOL-BREF.  

Nº Questão Faceta Méda Domínio 

01 

Q9 
(Ambiente físico: poluição/ 

ruído/trânsito/clima) 
3,00 

Domínio Ambiental 

02 
Q14 

(Oportunidades de atividades de 

recreação/lazer) 

2,40 Domínio Ambiental 

03 Q12 (Recursos financeiros) 2,60 Domínio Ambiental 

04 
Q24 

(Cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade) 

3,50 Domínio Ambiental 

05 
Q16 (Sono e repouso) 4,00 

Domínio Físico 

06 

Q13 

(Oportunidades de adquirir 

novas informações e 

habilidades) 

3,20 Domínio Ambiental 

07 
Q5 (Sentimentos positivos) 3,60 

Domínio Psicológico 

08 
Q25 

(Transporte) 3,70 Domínio Ambiental 

09 
Q8 (Segurança física e proteção) 3,40 

Domínio Ambiental 

10 
Q17 (Atividades da vida cotidiana) 3,90 

Domínio Físico 

11 
Q10 (Energia e fadiga) 3,80 

Domínio Físico 

12 Q22 (Suporte/Apoio social) 3,5 Domínio Social 

13 
Q23 

(Ambiente no lar) 3,50 Domínio Ambiental 

14 
Q18 (Capacidade de trabalho) 4,10 

Domínio Físico 

15 

Q7 
(Pensar, aprender, memória e 

concentração) 
3,80 

Domínio Psicológico 

16 

Q26 (Sentimentos negativos) 2,00 

Domínio Psicológico 

17 Q20 
(Relações pessoais) 3,60 

Domínio Social 

18 
Q19 (Autoestima) 3,89 

Domínio Psicológico 

19 Q21 
(Atividade sexual) 3,70 

Domínio Social 

20 

Q3 (Dor e desconforto) 2,30 

Domínio Físico 
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Fonte: Coleta de Dados – União Bandeirantes/RO, 2014 (Adaptado de Kogien, 2012) 

 

Quando questionado sobre: “O que significa qualidade de vida para você”, o 

sujeito 10 responde: “Educação. Esta é a palavra que resume tudo. Com uma 

educação acessível e de qualidade para todos, tudo será consequência” (grifo 

nosso). Para este sujeito a educação é a resposta, não importando se for na 

modalidade presencial ou a distância. 

 O sujeito 10 responde sobre o que espera do futuro: “Não vou parar de 

estudar. Não é porque fiz uma graduação que estou satisfeita; o céu é o limite. O 

futuro que me aguarde porque tenho muito que estudar”. 

O ser humano inconcluso está inserido num contínuo movimento de busca do 

conhecimento (FREIRE, 1996, p. 22). Após frequentar o curso de licenciatura em 

Pedagogia na modalidade a distância no Centro Universitário Claretiano, aos 

sujeitos da pesquisa, a qualidade de vida mudou para melhor. 

Verifica-se, portanto, que os discentes da EAD, demonstram atitude interior, 

busca no mundo da vida razões para serem felizes. Ao recorrer ao ensino superior, 

encontraram o conhecimento, novo horizonte, novas descobertas; atingindo o 

objetivo de formação, tiveram como consequência qualidade de vida e atribuíram  a 

si próprios a felicidade. Para Sadir, Bignotto e Lipp (2010, p. 6), na área da 

Psicologia, “as pessoas que se consideram felizes atribuem sua felicidade ao 

sucesso em quatro áreas: social, afetiva, saúde e profissional”. Enquanto para 

Frankl (2003a, p. 204; 322) a perda de sentido ou frustração existencial tem como 

consequência o vazio existencial. No caso em estudo houve um sentido, estudar o 

ensino superior e ao concluí-lo experimentaram sentimentos de felicidade. 
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Q11 (Imagem corporal e aparência) 4,00 

Domínio Psicológico 

22 

Q4 
(Dependência de medicação ou 

de tratamentos) 
2,11 

Domínio Físico 

23 
Q15 (Mobilidade) 4,22 

Domínio Físico 

24 
Q6 

(Espiritualidade/religião/crença

s pessoais) 
4,40 

Domínio Psicológico 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho percorrido por esta investigação foi tomado com o objetivo de 

verificar contribuições da educação a distância na melhoria da qualidade de vida dos 

acadêmicos de União Bandeirantes, Porto Velho/RO, egressos do curso licenciatura 

em Pedagogia na Faculdade Claretiano. 

Para alcançar esse objetivo, tomamos como referencial teórico o conceito de 

QV definido pela OMS, de autonomia, de homem, de liberdade, EAD e a dimensão 

legal envolvida nessa temática e, em seguida, fizemos a análise qualitativa dos 

dados do questionário de coleta de dados e do WHOQOL- BREF.  

Na área da educação, baseamo-nos, dentre outros, na perspectiva 

educacional teórica de Paulo Freire, principalmente, na pedagogia da autonomia, 

porque é por meio dela que se dá a valorização da pessoa, pois, acredita na sua 

capacidade de agir de modo consciente, conseguir chegar à esfera crítica, agir e 

refletir sobre o mundo, transcender-se; afinal, das capacidades do homem é a 

transcendência que o faz enfrentar os desafios. 

Quanto ao homem, sujeito da pesquisa, Victor Frankl (2003) diz que ele é livre 

para fazer sua escolha, portanto, um ser consciente e responsável, que em si integra 

suas dimensões psíquica (anímica), corporal (biológica) e noética, dando-lhe 

condição de responder e ir em busca de algo mais, isto é, de um sentido para viver. 

Para que os sujeitos desta pesquisa pudessem ir em busca dos seus 

objetivos, precisaram cursar a graduação em Pedagogia, valeram-se da educação 

superior na modalidade EAD, e utilizaram para os estudos os meios de 

comunicação, de modo particular a internet. Acredita-se, pressupostamente, que a 

EAD reforça e estimula o intercâmbio de experiências, informações, e que intensifica 

as relações humanas. Embora, seja necessário observá-la de maneira crítica.  

Dentre os fatores, que fizeram os sujeitos optarem pela educação na 

modalidade a distância, os principais são: residir no interior do Estado - União 

Bandeirantes/RO; a busca pelo conhecimento; falta de oferecimento de ensino 

superior na localidade (presencial e EAD); estar há mais de um ano sem estudar; 

opção por cursar a graduação em Pedagogia; melhoria financeira aliada ao estudo 

e, consequentemente, ao trabalho; estudar sem sair do convívio familiar; viabilidade 

econômica e motivações subjetivas dos dez discentes pesquisados; que realizaram 

os quatro anos de estudos. 
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Desses sujeitos, que se lançam em busca de aperfeiçoamento, também 

encontramos outras informações para ajudar a compreender seus trajetos em busca 

de uma qualidade de vida a longo prazo: residem no interior do Estado de Rondônia, 

União Bandeirantes/Porto Velho; terminaram o ensino médio e ficaram mais de um 

ano sem estudar; acadêmicos de Pedagogia na modalidade EAD; a maioria é do 

sexo feminino; com idade entre 22 a 25 anos; maior parte de estado civil, casado; 

com 1 filho por família; a profissão dos pais é agricultor e das mães, dona de casa; 

no nível de escolaridade tanto do pai quanto da mãe predomina o ensino 

fundamental até a 4ª série; a maioria desenvolve atividade profissional e contribui 

para o sustento da família. São de famílias cujos pais tiveram pouca oportunidade de 

escolarização.  

O conceito de qualidade de vida é polissêmico e assume características 

diferentes em contextos culturais diversos. Mesmo assim, entendemos que, a 

educação está na base de uma sociedade para a construção de melhores condições 

de vida, porque potencializa os sujeitos com informações e experiências para se 

tornarem autônomos e construtores da sua vida.  

A sociedade vivenciou muitas mudanças culturais nos últimos tempos. Muitas 

delas surgiram com a invenção de instrumentos tecnológicos, cujos agilizam as 

relações entre as pessoas, principalmente, a troca de informações. Uma dessas 

mudanças foi a introdução em grande escala da modalidade de educação a 

distância por meio desses instrumentos, mas, principalmente, da internet. A 

facilidade de acesso à informação encurtou as distâncias e permitiu que pessoas em 

condições adversas pudessem estudar e melhorar sua qualidade de vida.  

Conforme apresentado na discussão dos dados, a realização do curso 

superior na EAD provocou algumas mudanças na QV dos sujeitos, dentre as quais 

destacamos: aumento da autoestima, mudança na configuração familiar, melhoria da 

escolaridade familiar de 04 anos para 16 anos de estudo, na área profissional com 

novos empregos e melhor remuneração, melhoria no rendimento escolar dos filhos, 

novos relacionamentos de amizade, participação social, outra visão da vida, maneira 

de agir, de se expressar, sentimento de capacidade, de responsabilidade, mais 

conhecimento e atitude de esperança em relação ao futuro. 

Na dimensão subjetiva da qualidade de vida percebemos que os sujeitos 

sonhavam com a realização do ensino superior e, ao realizá-lo, passaram a sentir 

mais capazes, alegres, satisfeitos, realizados pessoalmente, livres, mais dignos e 
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com condições de olharem para o futuro com outras perspectivas, como oferecer 

educação de qualidade para os filhos; dar continuidade aos estudos por meio da 

pós-graduação, mestrado, doutorado, por exemplo.   

Quanto aos aspectos objetivos a serem observados na QV, os acadêmicos, 

na maioria, têm casa própria, luz elétrica, acesso à internet, acesso ao serviço de 

coleta de lixo, saúde pública, segurança pública. Porém, não dispõem de serviço 

público de água tratada, telefonia móvel, hospital, lazer e biblioteca. 

O processo de ensino na modalidade a distância permitiu-lhes sentimentos de 

autonomia, com mais informações e capacidade para lidar com as coisas do mundo, 

melhores condições de competir em concursos públicos, aprender a estudar por 

conta própria e serem mais disciplinados nos estudos. 

Os dados do WHOQOL-BREF apontam positivamente a qualidade de vida 

nos seguintes aspectos: em primeiro lugar, sobressai à dimensão psicológica, 

destaca-se a elevada autoestima dos sujeitos, seguida da capacidade de pensar, 

aprender, melhorar a memória e a concentração, ter sentimentos positivos e baixo 

índice de sentimentos negativos.  

Apresentamos, abaixo, descritivamente os demais aspectos avaliados e que 

implicam no processo educacional. 

Quanto à dimensão física, destacam-se: a mobilidade, a capacidade de 

trabalho, melhoria do sono e do repouso, a capacidade de realizar as atividades 

habituais do dia-a-dia, aumento da energia física, resistência para realizar as tarefas 

da vida cotidiana, e outras atividades.  

Na dimensão social, destacam-se as relações sociais quanto à percepção do 

companheirismo, amor e o apoio das pessoas próximas. 

Quanto à dimensão acerca do ambiente onde vivem, destaca-se o lar. Quanto 

à questão de como se locomover nesse ambiente, surge o meio de locomoção a 

motocicleta. No entanto, percebe-se o baixo índice quanto a lazer/recreação, 

cuidados de saúde e aspectos sociais de bem-estar. 

Finalmente, na avaliação de qualidade de vida geral, o índice fornecido pelo 

WHOQOL-BREF expressa o próprio ponto de vista de satisfação com a vida, saúde 

e qualidade de vida dos sujeitos e confirma que estão na média da escala numérica 

mais próxima da máxima. 

Os dados da pesquisa apontam que a QV dos acadêmicos melhorou segundo 

a avaliação dos dois questionários. O resultado do primeiro questionário é 
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confirmado pelo WHOQOL-BREF, que é um instrumento internacional de avaliação 

de QV validado para a realidade brasileira, por isso, podemos entender que existe 

coerência interna dos dados.  

Os resultados indicam para a melhoria significativa na qualidade de vida com 

a conclusão do curso superior em Pedagogia, tanto na dimensão objetiva, quanto na 

subjetiva. Entende-se que aconteceu porque a informação, o conhecimento e as 

experiências se tornaram fundamentais para que a pessoa conseguisse conduzir a 

própria vida em busca dos recursos necessários para uma vida com dignidade 

humana. 

Os acadêmicos destacam que a capacidade de entendimento e 

enfrentamento das realidades alteraram, sobremaneira, com o curso superior, 

permitindo um olhar diferenciado sobre si, a sua família, sobre a cultura e a 

realidade social. Nesse sentido, pode-se apontar que o curso superior modificou o 

paradigma de percepção e avaliação dos modos de vida, ou seja, este novo estado 

conquistado através da dedicação e estudo, viabilizou a percepção de alternativas 

que antes não eram vislumbradas. Esse novo paradigma permitiu outras escolhas e, 

consequentemente, novos resultados, condições emocionais e financeiras.  

Afinal, as circunstâncias eram adversas para os acadêmicos buscarem os 

estudos, mas mesmo assim, fizeram a escolha. Nesse sentido, entende-se como 

fundamental existirem políticas públicas educacionais que aproximem o 

conhecimento de contextos tão distantes e contraditórios socialmente. A 

Constituição Federal, a LDB e alguns decretos, indicam caminhos ao poder público 

para viabilizar e facilitar o acesso ao conhecimento às pessoas em desigualdade 

social. 

Assim, a efetiva implantação de política pública de inclusão não pode 

desmerecer os diversos avanços tecnológicos; pelo contrário, entende-se que a sua 

utilização pode viabilizar o acesso aos sujeitos em contextos diferentes, isto é, 

mesmo distantes dos grandes centros, considerados desenvolvidos 

tecnologicamente, há possibilidades de terem acesso à informação e conhecimento 

com a mesma qualidade. Para isso, é preciso implantação de políticas públicas 

viáveis de inclusão social para todos.  

Os fatores objetivos apontados na pesquisa acerca da QV são mensuráveis e 

não dependem simplesmente dos sujeitos investigados, mas do poder público e da 

participação dos sujeitos na esfera pública, por exemplo: saúde, educação ao longo 
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de toda a vida, infraestrutura urbana como saneamento, água tratada, transporte 

público, escrituração do imóvel. Os sujeitos que não dispõem desses requisitos, 

passam a ter a negação de QV. 

A qualidade de vida passa por uma mudança das condições objetivas de vida, 

ou seja: casa própria, alimentação, trabalho, aumento de renda. Nesses diversos 

tópicos os sujeitos apontam que as condições financeiras melhoraram e com isso, 

conseguiram adequar suas vidas a um nível de mais qualidade, passando a 

experimentar mais satisfação. 

O padrão salarial da sociedade moderna está diretamente atrelado ao nível 

de estudo. No caso em questão, os sujeitos conseguiram aumentar o salário porque 

passaram pelo ensino superior. Muitos deles alcançaram a aprovação em concursos 

públicos. Logo, conquistaram novos postos de trabalho e, ainda, prosperaram 

financeiramente na vida pessoal e familiar. 

A dimensão subjetiva da QV apresenta elementos fundamentais e que 

correspondem a respeito da dignidade da pessoa humana. A forma como a pessoa 

avalia o seu papel social, sua capacidade e, que sentimento experimenta na vivencia 

diária são fundamentais para a saúde psíquica ou mental. Quando os acadêmicos 

relatam que a autoestima aumentou, que se sentem mais capazes de enfrentar o 

mundo, entendemos que a qualidade de vida foi alcançada.  

Os dados desse grupo apontam que a EAD contribui para mudar para melhor 

a qualidade de vida dos acadêmicos, entretanto, esse grupo, também deve isso, as 

próprias, características pessoais, pois, se compararmos o processo educativo que 

receberam, ainda está longe de um ideal de qualidade. Uma QV sonhada perpassa 

pela educação e pelas mudanças sociais, econômicas culturais. Não é somente a 

educação que muda tudo: são necessárias políticas públicas na área educacional e 

em outras áreas. Caminha-se para novo horizonte educacional, o que está evidente, 

mas ainda, estamos longe do ideal. 

Os acadêmicos com o objetivo de realizar o ensino superior e enfrentando a 

distância, quatro anos de estudo, conseguiram atingir a meta de graduar-se em 

Pedagogia, que trouxe como consequência os sentimentos de felicidade, alegria, 

realização pessoal, satisfação, ansiedade e estresse.  

Percebe-se que os sujeitos da pesquisa relatam melhoria na QV. Como nossa 

pesquisa é exploratória, não se pode universalizar as considerações finais de modo 

a comparar a qualidade do ensino superior na EAD da realidade pesquisada com 
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toda a realidade brasileira, mas especificamente para esses acadêmicos a 

modalidade  da EAD contribuiu, e muito, para qualidade de vida. O número médio de 

estudo no Brasil é de 6,5 anos. Os sujeitos, filhos de pais com escolaridade inferior à 

média nacional, conseguiram alcançar um patamar acima da média Amazônica e 

Brasileira. 

Entendemos o conhecimento científico como uma construção coletiva, nossa 

pesquisa indica outros desafios que poderiam ser explorados: comparar grupos 

maiores antes e depois da realização do curso superior na modalidade a distância; 

quais variáveis educacionais impactam sobre a QV; reflexão crítica sobre a política 

de educação superior nas comunidades isoladas dos grandes centros; universalizar 

a pesquisa para outras realidades. 

Há necessidade de refletir sobre a modalidade de EAD no contexto geral da 

educação, tendo em vista que, enquanto política pública do governo é tomada como 

mecanismo para salvaguardar a inclusão social. Por um lado, a educação a 

distância pode contribuir para diminuir a desigualdade, mas não podemos dar a essa 

modalidade todos os créditos necessários para alcançar tal fim, afinal, o que deve 

ser levado em conta não é a modalidade em si, mas a educação como meio basilar 

de inserção dos sujeitos no mundo da vida.  

Importante ressaltar que no caso, em específico, a EAD foi o meio, porém não 

deve ser, como dito acima, o fim. Por se tratar de política pública educacional, é 

preciso reflexão e avaliação constante. Ou seja, não pretendeu nesse trabalho 

exaltar a educação a distância, mas mesmo sem a figura do professor presencial, 

esses sujeitos conseguiram vencer os obstáculos inerentes à modalidade.   

As mudanças percebidas na análise dos dados podem ir além da EAD, entre 

elas, questões individuais e subjetivas como a singularidade dos sujeitos, sua 

irrepetibilidade, uso da liberdade e responsabilidade, sua capacidade de 

transcendência, demonstrando a superação das dificuldades e perseverança. Por 

fim, essas são as prerrogativas necessárias para a verdadeira educação inclusiva, 

independente da modalidade, seja ela presencial ou a distância.  
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Meu nome é Maria Florinda Freitas Loureiro, mestranda da Universidade Federal de 

Rondônia, sob orientação da Profa. Dra. Aparecida Luzia Alzira Zuin, do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação, que tem como objetivo verificar em que medida a 

Educação a Distância pode contribuir com a Qualidade de Vida das acadêmicas do curso de 

Pedagogia realizado por meio da EAD. 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa respondendo a algumas 

perguntas. 

Antes de responder pedimos atenção para os seguintes esclarecimentos: 

– Você tem garantia que em momento algum terá seu nome divulgado; 

– Você poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, não precisando se 

justificar pela desistência; 

–  Esta pesquisa não oferece qualquer risco à sua vida ou à sua saúde; 

– Se você se sentir desconfortável com qualquer pergunta, poderá deixar de respondê-la, 

sem apresentar justificativas; 

– Esta pesquisa não tem vínculo com a UNIR, CLARETIANO ou outro órgão do 

governo estadual ou federal. 

– Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer assunto da pesquisa, você poderá 

entrar em contato com os pesquisadores nos telefones indicados abaixo e com o 

Comitê de Ética da Fundação Universidade Federal de Rondônia (CEP/UNIR). 

 

Os resultados desta pesquisa serão utilizados para fins científicos, visando oferecer 

maiores informações sobre educação e qualidade de vida, podendo ser publicados em eventos 

ou outros veículos pertinentes, mas em nenhum momento seu nome será mencionado ou 

quaisquer outras informações que possam permitir sua identificação.  

A sua colaboração será muito importante para a realização da pesquisa, mas a decisão 

de participar ou não é sua. Certos de contarmos com a sua participação, agradecemos e 

pedimos que leia e assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Informamos-lhe, também, que você não receberá nenhum pagamento pela sua 

participação no estudo e não terá nenhuma despesa. 

Concordando em participar desta pesquisa, pedimos que assine o termo abaixo. 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

Considerando os termos mencionados acima, eu, 

___________________________________________________, abaixo assinado(a), de livre e 

espontânea vontade e sabendo que os meus direitos e vontades serão respeitados, concordo 

em participar desta pesquisa. 

Porto Velho, ____ de _______________ de 2014 

 

______________________________                             _____________________________ 

 Maria Florinda Freitas Loureiro                                     Colaborador(a) 

          Pesquisadora    
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ANEXO B – Questionário 1 de caracterização (coleta de dados) 

 
QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 1  

 

1. Sexo:  

A. Masculino 

B. Feminino 

2. Idade: ________ anos 

A. De 17 A 21 anos 

B. De 22 A 25 anos 

C. De 26 A 30 anos 

D. Mais de 31 anos 

3. Estado Civil: 

A. Solteiro 

B. Casado  

C. Separado 

D. Viúvo 

 

4. Quantos filhos você tem?  

A. Nenhum  

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 4 ou mais 

5. Quantas pessoas da família possuem ensino 

superior? 

A. 0 pessoa 

B. de 1 a 3 pessoas  

C. de 3 a 5 pessoas  

D. Mais de 5 pessoas  

6. Qual a profissão? 

A. Pai.................................................................... 

B. Mãe ................................................................... 

C. Marido ou  

namorado............................................ 

 

7. Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 

A.   Nenhuma escolaridade. 

B.   Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

C.   Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série. 

D.   Ensino médio. 

E.   Ensino superior. 

8. Qual o grau de escolaridade do seu pai? 

A.   Nenhuma escolaridade. 

B.   Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

C.  Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série. 

D.   Ensino médio. 

E.   Ensino superior. 

 

9. Do final do ensino médio para a faculdade 

de Pedagogia quanto tempo você ficou sem 

estudar? 

A- Menos de 1 ano 

B- de 1 a 3 anos 

C- de 3 a 5 anos 

D- Mais de 5 anos 

 

 

10. Assinale a situação abaixo que melhor 

descreve seu caso. 

A. Não trabalho e meus gastos são financiados 

pela família. 

B. Trabalho e recebo ajuda da família. 

C. Trabalho e me sustento. 

D. Trabalho e contribuo com o sustento da famí-

lia. 

E. Trabalho e sou o principal responsável pelo 

sustento da família. 

11. Qual a sua profissão/trabalho? 

A. Não trabalho  

B. Dona de casa 

C. Professora  

D. Outra. Qual? ...................... 

12. Trabalha em escola?  

A- Sim. Qual função? .......................................... 

B- Não  

 

13. Caso a resposta anterior é sim, trabalha 

como professora há quanto tempo? 

A- Menos de 1 ano 

B- de 1 a 3 anos 

C- de 3 a 5 anos 

D- Mais de 5 anos 

14. Caso a resposta anterior é sim, trabalha 

como servidor (a na escola há quanto tempo? 

A- Menos de 1 ano 

B- de 1 a 3 anos 

C- de 3 a 5 anos 

D- Mais de 5 anos 

15. Você fez alguma graduação antes da 

Pedagogia? 

16. Qual a faixa de renda mensal de sua 

família? 
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A.  Não 

B.  Sim. Qual? ..... 

C.  Iniciei e não terminei 

A. Nenhum salário mínimo (SM 

B. Menos de 1 SM 

C. De 01 a 02 SM  

D. De 03 ou mais SM  

17. Antes da faculdade de Pedagogia, assinale 

o que melhor descreve a sua situação 

econômica.  

A. nenhum salário mínimo (SM 

B. menos de 1 SM 

C. de 01 a 02 SM 

D. de 03 ou mais SM  

18. Durante ou depois da faculdade de 

Pedagogia, assinale o que melhor descreve a 

sua situação econômica.  
A. nenhum salário mínimo (SM 

B. menos de 1 SM 

C. de 01 a 02 SM  

D. de 03 ou mais SM  

19. Com quem você morava antes da 

Faculdade de Pedagogia?  

A.   Com os pais e/ou com outros parentes. 

B.   Com o(a) esposo(a) e/ou com o(s) filho(s). 

C.   Com amigos (compartilhando despesas ou 

de favor). 

D.   Sozinha 

20. Com quem você mora atualmente?  

A. Com os pais e/ou com outros parentes. 

B. Com o(a) esposo(a) e/ou com o(s) filho(s). 

C. Com amigos (compartilhando despesas ou de    

favor). 

Sozinha 

 

21. Tipo de residência: 

 

22. Quantos membros de sua família moram 

com você? 

A. Nenhum. 

B. Um ou dois. 

C. Três ou quatro. 

D. Cinco ou seis. 

E. Mais de seis. 

Antes da Faculdade 

de Pedagogia: 

A.   Própria 

B.   Alugada 

C.   Cedida 

 

Depois da Faculdade 

de Pedagogia: 

A.   Própria 

B.   Alugada 

C.   Cedida 

23. Qual era o rendimento escolar do(a) 

filho(a) antes de você cursar a faculdade de 

Pedagogia? 

A.   Nada 

B.   Bom 

C.   Ótimo  

D.   Excelente 

 

24. Qual era o rendimento escolar do(a)  

filho(a) depois de você cursar a faculdade de 

Pedagogia? 

A.   Nada 

B.   Bom 

C.   Ótimo  

D.   Excelente 

23. Sua casa tem? 

A. Luz elétrica? (   )  sim  (   )     não  

B. Água tratada?   (   )  sim    (   )   não 

C. Acesso Internet?  (   )   sim  (   )     não 

D. Celular? (   )   sim   (   )       não 

E.   Serviço de coleta de lixo? (   ) sim   (   ) não 

24. Você e sua família têm acesso: 

A. Saúde pública?  (  ) sim    (  )não 

B. Hospital? (  )  sim   (  ) não 

C. Espaço para lazer? (   )    sim  (   )     não 

D. Segurança Pública?  (   )  sim (   )        não 

E. Biblioteca Pública? (   )    sim     não (   )   

 

 

25. Qual é o meio de transporte que você 

utiliza? 

A. Carro próprio  

B. Carro da família  

C. Moto  

D. Bicicleta  

E. Ônibus  

F. Outros.................................................... 

 

26. Quantos novos relacionamentos de amizade 

fiz na faculdade? 

A. 0 pessoa 

B. 1-2 pessoas 

C. 3-4 pessoas 

D. 5 ou mais pessoas 
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27. Marque em ordem os três sentimentos que melhor descrevem sua situação com a realização 

do curso superior? 

 

28. Como você se sente e pensa sobre sua vida com a conclusão do curso superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(     )  Alegria 

(     )  Amor 

(     )  Amorosa 

(     )  Ansiedade 

(     )  Bem-estar 

(     )  Desespero  

(     )  Dúvida 

(     )  Esperança 

(     )  Estresse 

(     )  Felicidade 

(     )  Inserção social 

(     )  Liberdade  

(     )  Mau humor 

(     )  Prazer 

(     )  Realização pessoal  

(     )  Satisfação 

(     )  Segurança 

(     )  Sentir-se capaz 

(     )  Solidariedade 

(     )  Solidão  

(     )  Outros: ....................... 

 

29. O que você espera do seu futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Que mudanças ocorreram em sua vida depois do ingresso na faculdade de Pedagogia? 

(qualquer mudança) 

 

 

 

 

 

 

 
 

31. O que significa qualidade de vida para você? 
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ANEXO C – Questionário 2 WHOQOL-BREF aplicado aos entrevistados  

 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem 

certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entra as alternativas a que 

lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 

estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas duas últimas semanas, uma questão poderia ser: 

 

 Nada Muito 

pouco 

Médio Muito Completamente 

Você 

recebe dos 

outros o 

apoio que 

necessita 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde a quanto você recebe dos outros o apoio 

de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se 

recebeu “muito” apoio, como abaixo. 

 

 
Nada 

Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

Você 

recebe dos 

outros o 

apoio que 

necessita 

1 2 3 

4 

5 

 

Você deve circular o número 1 se não recebeu nada de apoio. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule o número que lhe parece a melhor 

resposta. 
  Muito 

ruim 
Ruim 

Nem ruim 

nem boa 
Boa 

Muito 

boa 

01 Como você avaliaria sua qualidade de vida 1 2 3 4 5 

 

  
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

02 
Quão satisfeito (a) você 

está com sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 

As questões a seguir são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas duas últimas semanas. 

 
 

Nada 
Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 
Bastante 

Extrema

mente 

03 

Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que 

você precisa? 

1 2 3 4 5 

04 

O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

05 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

06 
Em que medida você acha que sua vida 

tem sentido? 
1 2 3 4 5 

07 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

08 
Quão seguro (a) você se sente em sua 

vida diária? 
1 2 3 4 5 

09 
Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas 

nestas últimas duas semanas. 

 
 

Nada Muito pouco Médio Muito 
Completa

mente 

10 

Você tem energia 

suficiente para seu dia a 

dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer  a 

suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para 

você estão as informações 

que precisa no seu dia a 

dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você tem 

oportunidades de atividade 

de lazer? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de 

sua vida nas últimas duas semanas. 

 
 

Muito ruim Ruim Nem ruim nem bom Bom 
Muito 

bom 

15 
Quão bem você é capaz de 

se locomover? 
1 2 3 4 5 

 

 
 Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 
Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito você está 

com o seu sono?  
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito você está 

com sua capacidade de 

desempenhar as atividades 

do seu dia a dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito você está 

com sua capacidade para o 

trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito você está 

consigo mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito você está 

com suas relações pessoais 

(amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito você está 

com sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito você está 

com o apoio que recebe de 

seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito você está 

com as condições do local 

onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito você está 

com o seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito você está 

com seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas 

duas semanas. 

 
 

Nunca 
Algumas 

vezes 

Frequente

mente 

Muito 

frequentemente 
Sempre 

26 

Com que frequência você tem 

sentimentos negativos, tais 

como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? _______________________________________ 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ________________________________ 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO 

 



 

 

143 

ANEXO D – Quadro de questões, domínios e facetas do WHOQOL-BREF 

 

Questões, domínios e facetas do WHOQOL-BREF 

Questões gerais 

Q1 

Q2 

Autoavaliação da qualidade de vida 

Autoavaliação do estado de saúde 

1- Domínio Físico 

Q3 

Q4 

Q10 

Q15 

Q16 

Q17 

Q18 

Dor e desconforto 

Dependência de medicação ou de tratamentos  

Energia e fadiga  

Mobilidade 

Sono e repouso 

Atividades da vida cotidiana 

Capacidade de trabalho 

2 -Domínio Psicológico 

Q5 

Q6 

Q7 

Q11 

Q19 

Q26 

 

Sentimentos positivos 

Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

Pensar, aprender, memória e concentração 

Imagem corporal e aparência 

Autoestima 

Sentimentos negativos 

3 - Domínio Relações Sociais 

Q20 

Q21 

Q22 

Relações pessoais 

Atividade sexual 

Suporte (apoio) social 

 

4 - Domínio Meio Ambiente 

Q8 

Q9 

Q12 

Q13 

Q14 

Q23 

Q24 

Q25 

Segurança física e proteção 

Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima 

Recursos financeiros 

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades  

Participação em, oportunidades de recreação/lazer  

Ambiente no lar  

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

Transporte 
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ANEXO E – Abrangência do questionário nos seus domínios, facetas e 

características (PEDROSO, 2008, p. 8-12; BRITO, 2012, p. 3) 

 

I – DOMÍNIO FÍSICO 

ASPECTOS ou FACETAS CARACTERÍSTICA 

Dor e desconforto Vivência de sensações físicas desagradáveis e o quanto essas 

sensações interferem na vida da pessoa. 

Dependência de 

medicamento ou tratamento 

Dependência de medicação ou tratamentos alternativos ou 

para sustentar o bem-estar físico e psicológico. 

Energia e fadiga  Energia, entusiasmo e resistência que uma pessoa possui 

para realizar as tarefas da vida cotidiana, e outras atividades. 

Mobilidade Habilidade de se locomover de um local para outro, de se 

movimentar em sua residência ou em seu local de trabalho. 

Sono e repouso Quanto ao sono, o repouso, e problemas relacionados a estes, 

que afetam a qualidade de vida. 

Atividades da vida cotidiana Capacidade de realizar as atividades habituais do dia a dia. 

Capacidade de trabalho O consumo de energia para a realização do trabalho ou 

qualquer atividade em que a pessoa está comprometida. 

 

Em relação à abrangência do questionário, no domínio psicológico são analisados:  

II – DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

ASPECTOS ou FACETAS CARACTERÍSTICA 

Sentimentos positivos Vivência de sentimentos positivos de satisfação, 

equilíbrio, paz, felicidade, esperança, prazer e 

aproveitamento das coisas boas da vida. 

Espiritualidade/religião/crenças 

pessoais 

Aborda o quanto as crenças pessoais influenciam na 

qualidade de vida da pessoa. 

Capacidade para pensar, aprender, 

memorizar e concentrar. 

Capacidade de pensar, aprender, memorizar, se 

concentrar, e a habilidade de tomar decisões. 

Imagem corporal e aparência Como a pessoa enxerga o seu próprio corpo. 

Autoestima Como as pessoas se sentem com relação a si mesmas. 

Sentimentos negativos Vivência de sentimentos negativos, como desânimo, 

culpa, tristeza, choro, desespero, nervosismo, 
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ansiedade e falta de prazer na vida. 

 

Em relação à abrangência do questionário, no domínio relações sociais são analisados:  

 

III – DOMÍNIO RELAÇÕES SOCIAIS 

ASPECTOS ou FACETAS CARACTERÍSTICA 

Relações pessoais Percepção do companheirismo, amor e o apoio das 

pessoas próximas. 

Satisfação com atividade sexual Impulso e desejo de manter relações sexuais, e até 

que ponto lhe é possível expressar e satisfazer 

apropriadamente seus desejos sexuais. 

Suporte/apoio social Percepção do comprometimento, condições e 

disponibilidade do auxílio recebido da família e de 

amigos. 

 

Em relação à abrangência do questionário, no domínio meio ambiente são analisados:  

 

IV – DOMÍNIO MEIO AMBIENTE 

ASPECTOS ou FACETAS CARACTERÍSTICA 

Grau de satisfação em relação a 

segurança física e proteção 

Sensação de viver em um ambiente seguro e 

segurança com relação a danos físicos. 

Ambiente físico Percepção sobre o ambiente, incluindo o ruído, 

poluição, clima, trânsito e aspectos gerais do 

ambiente que podem influenciar na qualidade de vida. 

Grau de satisfação em relação aos 

seus recursos financeiros 

Até que ponto os recursos financeiros correspondem 

às necessidades para se levar um estilo de vida 

saudável e confortável. 

Oportunidade de adquirir novas 

informações e habilidades 

Oportunidade e anseio de aprender novas habilidades 

e adquirir novos conhecimentos. 

Grau de satisfação em relação e 

participação em oportunidades de 

recreação/lazer 

Oportunidade e disposição para participar em 

atividades de lazer, passatempos e descanso. 

Ambiente do lar Local onde a pessoa vive e o quanto esse influencia 
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em sua vida. 

Cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade 

Disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde e 

assistência social. 

Grau de satisfação em relação a 

transporte 

O quanto é disponível ou fácil para se encontrar e 

fazer uso de serviços de transporte. 
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Anexo F -Mapa: localização do Estado de Rondônia no mapa político do 

Brasil.  
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Anexo G - Mapa: localização do município de Porto Velho no mapa do Estado 

de Rondônia. 
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Anexo H - Mapa de localização de Porto Velho e seus Distritos. 

 

 

 

 

 

 


