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Resumo: A proposta deste trabalho é relatar a experiência da implantação e da 

gestão do Curso de Licenciatura em Física, modalidade a distância, pela 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, nos Polos da UAB de 

Itapemirim/ES e de Piúma/ES, no período de 2007 a 2012. Apresenta um breve 

histórico desta implantação no contexto da política de interiorização da UFES e da 

Política Nacional de Formação de Professores, no âmbito do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB/DED/CAPES. Os dados foram produzidos e sistematizados 

por meio de pesquisa documental e bibliográfica, incluindo o Projeto Pedagógico e 

demais documentos e dispositivos legais que deram origem ao Curso. Também 

foram utilizados os arquivos impressos dos Polos e os registros do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem - AVA, além das observações e impressões vivenciadas e 

compartilhadas com os demais atores envolvidos, ao longo deste processo. Destaca a 

importância dos Polos da UAB enquanto espaços de produção de redes de saberes e 

fazeres tecidas pelos sujeitos praticantes de seus cotidianos, para além das propostas 

instituídas nos currículos oficiais. Pretende refletir a importância do Curso na 

perspectiva do atendimento a uma demanda de formação/profissionalização docente 

localizada em espaços-tempos geograficamente distantes e culturalmente distintos 

do “território” ou campus universitário, tradicionalmente instituído em nosso Estado 

e país. Espera contribuir ao processo de avaliação e de gestão do Curso, nos âmbitos 

político, administrativo e pegagógico, bem como, contribuir à complexa tarefa de 

res/significação e consolidação desses novos espaços-tempos de formação 

acadêmica e de construção do sentimento de pertencimento universitário, na 

modalidade de educação a distância.  

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil; Polo de Apoio Presencial; 

Licenciatura em Física; Gestão. 

 

Abstract: The purpose of this paper is to report the experience of deployment and 

management of the Degree in Physics, the distance mode, Federal University of 

Espirito Santo - UFES, at the poles of the UAB Itapemirim / Piúma and ES / ES, 

period 2007 to 2012. Presents a brief history of this deployment in the context of the 

policy of internalization of UFES and the National Policy for Teacher Education, 

under the Open University of Brazil - UAB / DED / CAPES. The data were 
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produced and systematized by means of desk research and literature, including the 

Education Programme and other documents and provisions that gave rise to the 

course. We also used the files of the printed records of the Poles and the Virtual 

Learning Environment - VLE in addition to the observations and impressions 

experienced and shared with the other actors involved throughout this process. 

Stresses the importance of the UAB Poles as spaces of production of knowledge and 

practice networks woven by individuals practicing their daily lives, beyond the 

proposals introduced in the official curricula. It will also reflect the importance of 

course the prospect of meeting a demand for training / professionalization 

spacetimes located in geographically distant and culturally distinct from the 

"territory" or campus, traditionally established in our state and country. Expected to 

contribute to the process of evaluation and management of the course, in the 

political, administrative and pegagógico as well as contribute to the complex task of 

re / meaning and consolidation of these new space-time academic training and 

building a sense of belonging university in the form of distance education. 

Keywords: Open University of Brazil; Polo Support Face; Degree in Physics; 

Management. 

 

1. Introdução 

 

“Ler significa reler e compreender. Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a 

partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para 

entender como alguém lê é necessário saber como são seus olhos e qual a sua visão 

de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde 

os pés pisam. Para compreender é essencial conhecer o lugar social de quem olha. 

Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que 

trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que 

esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo 

assim, fica evidente que cada leitor é sempre um co-autor. Porque cada um lê e relê 

com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do mundo que 

habita.” (Boff, 2008, p.15). 

Iniciamos o presente relato, citando Boff (2008, p.15) no intuito de situar o leitor à 

compreensão do lugar/espaço de onde partem as experiências que se seguem. A experiência a 

ser relatada é fruto de nossas vivências, enquanto Coordenadoras dos Polos da UAB de 

Itapemirim/ES e Piúma/ES, desde a sua concepção (2005/2006) e, ainda, no caso do Polo 

Itapemirim/ES, como membro do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física-EAD, da 

Universidade Federal do Espírito Santo, representante dos Coordenadores dos 23 polos de 

apoio presencial da UAB no Estado do ES que ofertam o referido Curso, incluídos aqueles 

que, além da UAB, encontram-se, ainda, vinculados ao Pró-Licenciatura. 

Nossa trajetória na educação a distância teve início na/pela UFES. Em 2001, a 

atual Coordenadora do Polo UAB de Itapemirim/ES, participou como aluna, do Curso de 

Especialização em “Formação de Orientadores Acadêmicos para a EAD”, realizado em 

parceria com a UFMT e, neste mesmo ano, iniciou na atividade de orientação acadêmica do 

Curso de Pedagogia – Séries Iniciais, modalidade EAD, onde atuou até 2006, no cre@ad de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. Neste mesmo período, a atual Coordenadora do Polo UAB de 

Piúma exercia a função de Secretária Municipal de Educação deste município, tendo 

participado ativamente no Convênio estabelecido com o município de Piúma e a UFES para 
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formação de seus professores também no Curso de Pedagogia – Séries Iniciais, modalidade 

EAD, no cre@ad de Vila Velha/ES. 

Dentre as diversas formas de abordagem teórico-metodológica, optamos por um 

recorte que possibilite compreender o processo de integralização do Curso, para além da 

arquitetura proposta em seu Projeto Pedagógico, considerando as diversas formas de 

re/apropriação e res/significação cultural pelos sujeitos praticantes (Certeau, 1994) no 

cotidiano do Polo. 

Ferraço in Garcia (2003, p.75), nos aponta que “pensar os currículos de uma 

escola implica, então, viver seu cotidiano, o que inclui, além do que é formal, e 

tradicionalmente estudado, toda a dinâmica das relações estabelecidas”. Ainda segundo 

Ferraço, in Garcia (2003, p.78): 

“Assim como as redes de saberesfazeres não se limitam ao território das escolas, 

também os sujeitos que as tecem não se reduzem aos sujeitos que lá estão por 

ocasião da realização das pesquisas. Como já dito, estamos considerando sujeitos 

potenciais de nossas pesquisas todos aqueles que, de forma mais direta ou indireta, 

estão envolvidos na tessitura e partilha das redes cotidianas. Outro aspecto a ser 

destacado tem por objetivo descaracterizar a idéia de redes de fazeressaberes como 

algo que acontece no cotidiano, como uma dada característica ou propriedade do 

cotidiano. Consideramos cotidiano o próprio movimento de tessitura e partilha 

dessas redes. As redes não estão no cotidiano. Elas são o cotidiano!” 

Na tentativa de re/des/velar os caminhos até aqui percorridos, faremos uma breve 

descrição do Curso, buscando situá-lo no contexto da política de interiorização da UFES, por 

meio da modalidade de Educação Aberta e a Distância. A seguir, relataremos o processo de 

articulação política e acadêmica, bem como as parcerias (Foerste, 2005) estabelecidas para a 

implementação do referido Curso, no Polo das cidades de Itapemirim/ES e de Piúma, no 

âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB, com fins à formação de professores para a 

educação básica de ensino. Por fim, ressaltaremos a relevância do Curso e algumas das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos ao longo da formação, buscando compreender os meios 

ou táticas (Certeau, 1994) utilizadas por estes no processo de re/apropriação e res/significação 

dos recursos e dos espaços-tempos utilizados no cotidiano do Polo. 

Desta forma, buscaremos contribuir com uma análise acerca do alcance social do 

Curso, seja pelo atendimento à grande demanda de formação docente de nossos municípios e 

região e, ainda, pelo acesso de uma população historicamente excluída dos meios da produção 

acadêmico-científica de seu Estado e, que se vê, pela primeira vez, pertencente aos quadros de 

uma instituição pública/federal de ensino superior: a UFES.  

 

2. Interiorização da UFES na modalidade EAD: uma trajetória ainda em construção 

 

Moretto (2006), apresenta em sua Dissertação de Mestrado, dados históricos pesquisados no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da UFES, acerca das 

experiências de interiorização da UFES, destacando a sua criação em 1954, por meio da Lei 

Estadual Nº 806, de 07/05/54, com a denominação de Universidade do Estado do Espírito 

Santo e sua federalização, em 1961, por meio da Lei Nº 3.868, de 30/01/61. Seu único campus 

(Goiabeiras) está localizado na capital do Estado e atende, historicamente, a uma população 

concentrada na região metropolitana da Grande Vitória, ofertando ensino, pesquisa e 

extensão. 
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Somente após a Promulgação da Constituição Federal de 1988 e por força desta, a 

UFES, a exemplo de outras Universidades Públicas do país, dá início, ao seu processo de 

interiorização, podendo ser destacado em dois momentos distintos: 

a) em 1990, com a criação da Coordenação Universitária Norte do Espírito Santo 

– CEUNES, no âmbito do Plano de Interiorização da UFES no Norte do Estado do Espírito 

Santo - PINES;  

b) em 2000, com a reformulação do Plano de Interiorização e a criação da 

Coordenação de Interiorização, que deu origem ao Programa de Interiorização da UFES na 

modalidade a distância. 

Vale ressaltar que a UFES mantém, desde a década de 60, no sul do Estado, um 

Centro de Ciências Agrárias, o qual pode ser considerado uma unidade de ensino 

descentralizada do Campus de Goiabeiras. 

A interiorização da UFES, por meio da modalidade de educação aberta e a 

distância utilizou, como principal referência e dispositivo legal, a LDB, Lei Nº. 9.394/226, 

D.O.U. 23/12/2206. Conforme estudos realizados por Gatti & Barreto (2007, p.90): 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional abriu novas 

possibilidades de desenvolvimento da EAD no país, estabelecendo, em seu art. 80, que: 

“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. À União fica reservado o credenciamento das instituições para esse fim, 

cabendo aos respectivos sistemas de ensino as normas para produção, controle e 

avaliação de programas de EAD e a autorização para a sua implementação” (Brasil, 

1996).  

Em 1998, o Ministério da Educação promove a regulamentação de EAD por meio 

dos Decretos nos 2.494/98 (BRASIL, 1998a) e 2.561/98 (BRASIL, 1998b) e da Portaria nº 

301/98 (BRASIL. MEC, 1998). Esta última normaliza os processos de credenciamento de 

instituições que se propõem a oferecer cursos de graduação e educação profissional 

tecnológica a distância, abrindo a possibilidade de parcerias e convênios entre instituições. 

Foi neste cenário que a UFES instituiu o Núcleo de Educação Aberta e a Distância 

– ne@ad (com sede no campus de Goiabeiras) e criou uma estrutura estadual regionalizada, 

com treze centros regionais de educação aberta e a distância - cre@ad‟s, sediados e 

estruturados em municípios estrategicamente selecionados para o atendimento de uma 

demanda de aproximadamente 12.000 professores que atuavam, nas redes municipais e 

estadual, sem formação em nível superior. O modelo adotado pela UFES para a EAD, foi o de 

“semipresencial” ou “bimodal”, no qual, além da carga horária a distância, os alunos teriam, 

obrigatoriamente, uma carga horária presencial a ser cumprida nos cre@ad‟s. 

Entre os anos de 2001 e 2006, a UFES, por meio do Centro de Educação e em 

parceria com a UFMT, ofertou, nestes treze cre@ad's, três turmas do Curso de Pedagogia – 

Séries Iniciais, na modalidade EAD, atingindo um quantitativo de 6.000 alunos formados em 

todo o Estado. Este processo aconteceu graças à celebração de convênios entre a UFES, o 

Governo do Estado e 75 dos 78 municípios capixabas, os quais previam o repasse de recursos 

financeiros proporcionalmente ao número de professores/alunos participantes de suas 

respectivas redes.  

Tal modelo foi altamente inovador para o Estado e, dado o caráter da 

excepcionalidade quanto ao formato e implantação, diferente dos trâmites de discussão e 

mailto:cre@ad
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aprovação até então instituídos no meio acadêmico, trouxe consigo impactos e desafios que 

dificultaram e ainda dificultam a aceitação da cultura da EAD, no âmbito da Universidade. No 

entanto, vale ressaltar que, não muito diferente tem acontecido em outros contextos 

educativos, onde a EAD ainda é vista com grande “desconfiança” quando comparada ao 

tradicional modelo da “presencialidade”. 

As discussões e pesquisas acerca da EAD e, ainda sobre os avanços das 

tecnologias da informação e da comunicação – TIC, seja a nível nacional e mesmo 

internacional, foram ganhando força e espaço cada vez maiores nas políticas públicas 

governamentais. Paralelamente, várias iniciativas e programas fomentados pelo Governo 

Federal foram se desenvolvendo, ao longo deste período, como a TV Escola, o PROINFO e o 

Pró-Licenciatura. No entanto, não havia, ainda, um sistema integrado e capaz de atender à 

gigantesca demanda de formação superior indicada nos diagnósticos do Plano Nacional de 

Educação – PNE, cuja responsabilidade constitucional, cabia/cabe à União. 

Desta forma, em 2006, o Governo Federal, por meio do Decreto 5.800/2006 

D.O.U. 09/06/2006, institucionalizou no âmbito da SEED/MEC, um sistema articulado entre a 

União, as Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES e os entes federados (Estados e 

Municípios) denominado “Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB”. A partir de então, 

passamos a ter, no Estado do Espírito Santo, além da UFES, o Instituto Federal do Espírito 

Santo - Ifes (denominado, naquela ocasião, Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Espírito Santo - CEFETES) como mais uma instituição pública/federal a ofertar Cursos na 

modalidade de Educação a Distância.  

Além disto, o Sistema UAB credenciou dezenove municípios no Estado, por meio 

do Edital SEED/MEC Nº 01/2005, D.O.U. 20/12/2005, como proponentes de Polos de Apoio 

Presencial, definidos no Decreto 5.800/2006 (Art. 2º, parágrafo 1º) como „“unidade 

operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas instituições 

públicas de ensino superior”. 

Dos treze cre@ad‟s já instituídos pela UFES, nove foram credenciados pela UAB 

no ano seguinte, por meio do Edital SEED/MEC Nº 01/2006/2007, D.O.U. 18/10/2006, os 

quais ficaram conhecidos como Polos UAB 2. Vale ressaltar que, tais Polos já ofertavam, 

desde o ano de 2006, o Curso Piloto da UAB em Administração, pela UFES. Foram estes os 

Polos que receberam os Cursos de Formação de Professores no âmbito do Pró-Licenciatura, 

uma vez que já se encontravam estruturados na ocasião de implantação do referido Programa, 

pelo ne@ad/UFES. 

Desta forma, embora a legislação brasileira estabeleça o Ensino Superior como 

competência da União, o processo de democratização do acesso a este nível de ensino em 

nosso país, tem sido possível, por meio das parcerias (Foerste, 2005) estabelecidas entre esta 

e os entes federados. No Estado do Espírito Santo, a oferta da educação superior pública, que 

até bem recentemente, era “privilégio” de uma pequena parte da população capixaba, vem 

sofrendo alterações visíveis, ou seja, se até o final do século passado, os estudantes 

precisavam se deslocar ou até mesmo se estabelecer na capital para estudarem na UFES, 

temos hoje, assistido a um movimento contrário, onde novos caminhos estão sendo trilhados 

para que esta (a UFES) chegue e se estabeleça nos municípios onde residem os “novos 

estudantes”.  

Mas, quem são estes novos estudantes? E onde, afinal, eles estão? Na 

continuidade deste texto, buscaremos identificar uma pequena parcela destes alunos a quem 



 

6 

nos referimos: os alunos do Curso de Licenciatura em Física – EAD dos Polos da UAB de 

Itapemirim/ES e de Piúma/ES. 

 

3. O Curso de Licenciatura em Física, modalidade EAD da UFES  

 

Os dados apresentados a seguir foram publicados no livro “Professores do Brasil: impasses e 

desafios”, por Gatti & Barreto, em 2009, e confirmam a grande defasagem de professores 

com formação na área de Física e outras: 

“Em 2006, retomando simulações realizadas em anos anteriores pelo Inep com base 

no Censo Escolar da Educação Básica e no Censo da Educação Superior, acrescidas 

das informações do Censo dos Profissionais do Magistério da Educação Básica14, 

realizado em 2003, mas publicado em 2006, os estudos publicados pelo Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL. MEC/CNE, 2007) e pelo Inep (BRASIL. 

MEC/Inep, 2006a) mostram que o número de professores formados nos últimos 15 

anos apresentava enorme defasagem em relação às demandas de professores na 

educação básica. Mais ainda, que havia baixo percentual de professores com 

formação inicial nas respectivas disciplinas em que lecionavam, embora pudessem 

ter sido habilitados por meio de formação contínua, e que apenas em Língua 

Portuguesa, Biologia e Educação Física havia mais de 50% de docentes com 

formação na disciplina específica. A situação mais grave era a da área das ciências 

da natureza, em que havia apenas 9% de professores de física com formação 

específica, e 13% de química, déficit que incidia particularmente sobre o ensino 

médio.” (Gatti & Barreto, 2009, p.72).  

A obra referenciada é fruto de uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos 

Chagas em parceria com a UNESCO e traz um amplo estudo sobre a formação de professores 

no Brasil. 

O Curso de Licenciatura em Física, modalidade a distância, da Universidade 

Federal do Espírito Santo foi criado e aprovado pelo Departamento de Física/Centro de 

Ciências Exatas e Conselhos Superiores da UFES, num período onde a expansão da 

modalidade de educação a distância e a emergência de formação docente para a educação 

básica acenavam com grande entusiasmo no cenário da política educacional brasileira. No ano 

de 2005, o MEC lançou o Pró-Licenciatura, programa destinado à formação de professores 

que encontravam-se em atuação nas redes de ensino sem a licenciatura exigida para as 

disciplinas específicas que ministravam. 

Com o Projeto Pedagógico do Curso - PPC já aprovado pela SEED/MEC para 

oferta no âmbito do Pró-Licenciatura (Portaria MEC Nº 07 de 22/02/2006 – D.O.U. 

24/02/2006), originalmente prevendo a oferta de 1.011 vagas, a UFES propõe, em 2007, a 

integração e articulação deste mesmo Projeto ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, com 

a oferta de 500 novas vagas. Conforme descrito no PPC (2007, p.27): 

“Os princípios norteadores do Curso de Licenciatura em Física na modalidade de 

ensino à distância, são decorrentes não só das abordagens epistemológicas e 

metodológicas do curso, mas também do fato de que o corpo discente será composto 

por alunos que concluíram o ensino médio. Assim, o campo conceitual que subsidia 

o projeto, parte inicialmente, da necessidade da Física existir como parte do 

conhecimento científico integrante na formação biológica e psicológica do homem, 

tendo como consequência à sua atuação no meio social no qual ele interage.” 
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No que diz respeito à proposta e estrutura acadêmica, os dois Projetos (UAB e Pró-

Licenciatura) apresentam o mesmo Curso. No entanto, no que se refere à operacionalização, 

apresenta quatro importantes distinções para a gestão:  

a) Financiamento – os recursos para o Pró-Licenciatura previam investimentos 

em laboratórios didáticos, além de outros recursos materiais e recursos humanos nos Polos, 

enquanto os da UAB seriam de competência exclusiva dos municípios mantenedores. O Pró-

Licenciatura previa, inclusive, bolsa de estudo aos alunos-professores; 

b) Vagas – Seria ofertado o quantitativo exato de vagas apresentado no 

levantamento de demanda realizado nas redes municipais e estadual de ensino para o Pró-

Licenciatura. Para a UAB, foram disponibilizadas 30 vagas por Polo; 

c) Público-alvo – As vagas do Pró-Licenciatura só poderiam ser preenchidas por 

professores em efetivo exercício, na rede pública, em cuja disciplina atuava sem habilitação 

específica. Este levantamento considerava o município sede e os demais do entorno que 

compunham os cre@ad‟s; 

d) Polo credenciado – No Estado do Espírito Santo, somente os nove Polos 

credenciados no Edital UAB 2 foram contemplados com o Pró-Licenciatura, em virtude de já 

se encontrarem estruturados, enquanto cre@ad‟s da UFES, na ocasião de aprovação do 

Projeto Pedagógico do Curso. Os demais Polos (UAB 1) receberam o Curso da UAB. 

Desta forma, o Curso teve início, em 04/11/2008, simultaneamente, em 23 Polos, sendo treze 

da UAB 1, com 390 alunos; e dez da UAB 2/Pró-Licenciatura, com 535 alunos. 

 

4. A experiência da implantação do Curso de Licenciatura em Física-EAD da UFES, nos 

Polos da UAB de Itapemirim/ES e de Piúma/ES 

 

Os Polos da UAB de Itapemirim/ES e de Piúma/ES foram credenciados junto ao MEC por 

meio do Edital SEED/MEC Nº 01/2005, D.O.U. de 20/12/2005, iniciando suas atividades com 

o primeiro Curso Superior (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas-EAD), em 

parceria com o Ifes, em dezembro de 2007. Desde então, no Polo de Itapemirim/ES já são 

treze cursos ofertados, atendendo diretamente a 365 alunos; já no Polo de Piúma/ES são doze 

cursos ofertados, com o atendimento de 345 alunos. Atualmente, estamos com oito Cursos em 

funcionamento, totalizando 141 alunos no Polo de Itapemirim/ES e 179 alunos no Polo de 

Piúma/ES, com matrícula e frequência ativa em 08 Cursos de Graduação, Especialização e 

Aperfeiçoamento, em parceria com o Ifes e a UFES. 

Ao longo destes últimos seis anos de implantação, temos enfrentado grandes 

desafios e paralelamente à gestão acadêmica e administrativa, uma de nossas principais 

preocupações tem sido a de criar, no cotidiano dos Polos, uma cultura de pertencimento 

universitário.  

Desta forma, a cada novo Curso que iniciamos, buscamos promover, para além do 

que está proposto em seu Projeto Pedagógico, ações que enfatizem um maior envolvimento e 

interação dos alunos com as demandas sociais, políticas, econômicas e culturais de nosso 

município e região. Os espaços dos Polos, neste sentido, deixam de existir apenas enquanto 

arquitetura física, constituindo-se e recriando-se continuamente por meio das redes de saberes 

e fazeres estabelecidas pelos diversos sujeitos praticantes destes espaços. 
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Destacaremos aqui, algumas ações relacionadas ao Curso de Licenciatura em 

Física, no entanto, lembramos que, em virtude da complexidade existente nas redes 

estabelecidas no cotidiano, não o trataremos de forma isolada ao contexto maior que 

compõem os Polos. 

 

4.1 Processo Seletivo e Matrícula 

 

O Polo UAB de Itapemirim/ES e o Polo UAB de Piúma/ES, assim como os demais 

credenciados no Edital UAB 1, não foram incluídos na oferta do Pró-Licenciatura e ofertaram 

30 vagas no âmbito da UAB. Tivemos um total de 98 candidatos que realizaram inscrição e 

participaram do PS UFES EAD 2008/2 para o Curso de Licenciatura em Física, através de 

vestibular, realizado nas cidades de Itapemirim/ES e Piúma/ES, em 21/09/2008.  

Aliada à “calourice” dos alunos, destacamos também a nossa, enquanto equipe de 

uma instituição no início de sua estruturação, vivendo um processo inédito de abrangência e 

relevância ainda desconhecidas. Foi no dia-a-dia e no enfrentamento das situações que se 

colocavam a todo instante, que fomos construindo, junto aos interlocutores da UFES, as 

condições necessárias ao início e continuidade do referido Curso. 

 

4.2 Perfil dos Alunos 

 

Durante o processo de matrícula foi possível verificar que a clientela a ser atendida era 

bastante diversificada, quanto à idade, área de atuação profissional e município de residência.  

Dos 30 alunos matriculados no Polo de Itapemirim/ES, apenas seis eram moradores do 

município de Itapemirim. Os demais residiam nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de 

Itapemirim. Cerca 92% dos alunos concentrava-se na idade entre 25 e 35 anos. Com relação à 

formação anterior e área de atuação/experiência profissional, tínhamos os seguintes dados: 

a) doze alunos já possuíam formação em nível superior (outras áreas) e já 

atuavam no Magistério (ensino fundamental e médio) em disciplinas como Ciências, 

Matemática e Química; 

b) dezoito alunos estavam cursando a sua primeira Graduação. Destes, um já 

atuava como Professor de Física, há mais de 20 anos e dezessete não tinha qualquer 

experiência na área. 

O Polo de Piúma/ES iniciou com 18 alunos matriculados, sendo seis residentes em Piúma, 

oito em Guarapari e quatro em Vitória.  

A idade dos matriculados no Polo de Piúma/ES concentrava-se entre 20 e 35 anos. Com 

relação à formação anterior e área de atuação/experiência profissional, tínhamos os seguintes 

dados: 

a) três alunos já possuíam formação em nível superior (outras áreas) e já atuavam 

no Magistério (ensino fundamental e médio) em disciplinas como Ciências, Matemática e 

Química; 

b) dois alunos já possuíam formação em nível superior e atuavam em outra área; 
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c) treze alunos cursavam a sua primeira Graduação. 

Independente das diferenças e singularidades próprias a cada um dos alunos, eles 

tinham em comum, o desafio de cursar, pela primeira vez, uma Licenciatura de uma IES 

federal e na modalidade de educação a distância. Cada qual precisava, ao seu modo, 

“inventar” novos tempos, novos espaços e novas formas de aprendizagem, que incluíam ainda 

o desafio de “operar” os muitos recursos disponibilizados pelas TIC para o estabelecimento 

das novas relações, surgidas a partir daquele momento. 

 

4.3 Evasão 

 

Utilizamos os estudos de Alves (2012, p. 35) para referenciarmos nossas reflexões acerca da 

evasão de discentes na EAD:  

“De forma geral, quando se trata da EAD, pesquisas sugerem elevados índices de 

evasão. Segundo o Anuário Estatístico Brasileiro de Educação a Distância 

(ABRAEAD/2007), fatores como falta de tempo, mudança de domicílio, dificuldade 

financeira, aluno que não sabe escolher a profissão que quer seguir, entre outros 

tantos, são motivos alegados para o abandono da formação. Contudo, Silva (2005, p. 

45), citando Biazus (2004), afirma que: Por mais que se pesquisem os fatores 

determinantes da evasão discente, percebe-se que os mesmos se manifestam em 

graus distintos nos mais variados cursos das IES – Instituições de Ensino Superior, 

não havendo uma lógica uniforme que possa explicar homogeneidade à sua 

ocorrência no conjunto dos cursos, pois normalmente esses fatores estão 

relacionados a: características individuais, fatores internos e fatores externos às IES. 

[...] As causas internas são referentes aos recursos humanos, a aspectos didáticos – 

pedagógicos e à infraestrutura. Já as causas externas são ligadas aos aspectos sócio-

político-econômicos e as causas relacionadas ao aluno são aquelas referentes à 

vocação e a outros problemas de ordem pessoal.” 

O processo de evasão do Curso, no Polo UAB de Itapemirim/ES e no Polo de 

Piúma/ES, deu-se já a partir do primeiro Módulo e dentre as principais causas detectadas, 

estava a dificuldade de adequação do tempo para dedicação às atividades acadêmicas, uma 

vez que na modalidade EAD, a princípio, tem-se uma “falsa” ilusão de que um Curso possa 

ser feito de forma mais rápida ou até mais “fácil”. Com o passar das semanas e meses, os 

alunos foram percebendo que se tratava do inverso, ou seja, a “distância” dos professores 

especialistas/conteudistas, exigia-lhes uma maior disciplina com relação às leituras, estudos 

em grupo, busca de leituras complementares, enfim, eles precisavam buscar outras formas 

para aprender e o grau de exigência nas atividades e avaliações era tão intensa quanto no 

sistema presencial e, ainda, que muitos tentassem “burlar” as regras, cada vez mais se fazia 

claro que não seria possível cursar uma Graduação da UFES, sem uma dedicação mínima de 

20h semanais de estudo. Aliado a este fator, somam-se outros como o fato de terem assumido 

projetos pessoais e/ou profissionais que lhe eram prioritários naquele momento e a imensa 

dificuldade com relação aos conteúdos propriamente ditos, fator este também grande 

responsável pela evasão de Cursos na área de Ciências Exatas, no sistema presencial. 

Desta forma, no Polo Itapemirim/ES, ao final do primeiro ano (2009), tínhamos 

dezenove alunos; ao final do segundo (2010), diminuímos para quatorze; ao final do terceiro 

(2011), tínhamos dez; e, atualmente (2012), contamos com oito alunos, apenas, com matrícula 

e frequência ativa.  
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Com isto, podemos visualizar, como mostra o gráfico abaixo, um percentual 

crescente de evasão, chegando, nesta data, a um total de 73%: 

 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria Acadêmica do Polo UAB de Itapemirim/ES. 

 

No Polo de Piúma/ES, ao final do primeiro ano (2009), tínhamos quatorze alunos. 

Número que foi reduzido, ao fim de 2010, para nove; e, em 2011, para cinco alunos. 

Conforme nos mostra o gráfico abaixo, o percentual de evasão do Curso corresponde a um 

total de 72%, nesta data: 

 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria Acadêmica do Polo UAB de Piúma/ES. 

 

4.4 Tutoria Presencial 

 

A concepção de orientação acadêmica/tutoria está assim descrita no Projeto Pedagógico do 

Curso de Licenciatura em Física-EAD:  

“O orientador acadêmico do curso de Licenciatura em Física é um facilitador de 

aprendizagem, tendo como função possibilitar a mediação entre o estudante e o 

material didático do curso e as atividades práticas. A aprendizagem é compreendida 

como um dos elementos do processo educativo que possibilita a (re)significação da 

educação a distância, principalmente em termos de permitir, em razão de suas 

características, o rompimento da noção de tempo/espaço da escola tradicional. O 

tempo, na modalidade de ensino EAD, traz a possibilidade de se garantir respeito às 

diversidades e singularidades de grupos e/ou indivíduos. Nesse sentido, é 

fundamental o papel dos orientadores acadêmicos, pois eles são a ligação com as 

particularidades do conhecimento e com a diversidade regional.” (2006, p.20). 

Os tutores que atuam, hoje, no Curso, são os mesmos que foram selecionados no 

primeiro Processo Seletivo, portanto, acompanham a turma, desde o seu início. São 02 no 
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Polo UAB de Itapemirim/ES e um no Polo UAB de Piúma/ES. Quanto à formação dos 

mesmos, podemos destacar que: 

a) No Polo de Itapemirim/ES, um possui formação superior em Ciências 

Contábeis com complementação pedagógica em Matemática. Ao longo do Curso, participou 

de diversos cursos e encontros de formação na área de EAD e concluiu o Curso de 

Especialização em Mediadores em EAD, pela UFES, em 2011; e um possui formação 

superior em Matemática e especialização em Ensino de Física. Também ao longo do Curso 

participou de cursos e encontros na área de EAD e, atualmente, é aluno do Curso de 

Licenciatura em Informática - EAD, pelo Ifes; 

b) No Polo de Piúma/ES, um possui formação superior em Ciências e em 

Matemática e especialização em Matemática, sendo professor da rede pública há mais de 20 

anos ministrando inclusive a disciplina de Física, no Ensino Médio. 

Os tutores presenciais desempenham a tarefa de tutoria, conforme as diretrizes 

propostas pela UFES e pela própria UAB, no sentido de ser aquele que acompanha, incentiva 

e participa do grupo de estudos como “mais um”, ou seja, sem a incumbência de explicar 

conceitos e conteúdos pertinentes às disciplinas. Aos tutores presenciais, cabe, dentre outras 

atribuições, o papel de orientar os alunos no sentido da organização e da construção de 

atitudes autônomas quanto ao processo ensino-aprendizagem, detectando as dificuldades e 

buscando, junto aos professores especialistas e tutores a distância, formas para saná-las. 

No entanto, os mesmos também viveram/vivem a angústia de res/significar este 

novo “modelo” de mediação do conhecimento, diferente do que conhecemos por “docência”, 

assumindo para si, em várias situações, tarefas que estavam além de suas atribuições, tendo 

que ministrar conteúdos, corrigir exercícios e outras atividades que se faziam necessárias, face 

à angústia dos alunos por respostas às muitas dúvidas e dificuldades que se apresentavam. A 

ausência de um profissional no Polo, que dê conta de tratar as questões relacionadas ao 

conteúdo específico das disciplinas, é, ainda, uma grande dificuldade apontada pelos alunos. 

Tal dificuldade pode ser percebida em todos os Cursos da área de Ciências Exatas 

que ofertamos. O modelo tradicional da “presencialidade” do professor é, ainda, algo muito 

forte e impregnado na cultura da formação docente e mesmo em outras áreas de formação. O 

desenvolvimento da autonomia na construção do conhecimento pelo aluno no ensino superior, 

na modalidade EAD, carece, ainda, de muitos estudos e creio ser um processo de fundamental 

importância para o sucesso do aluno, nesta modalidade. 

Em muitas ocasiões, os alunos puderam contar com o auxílio dos colegas, que já 

tendo cursado uma primeira Licenciatura, conheciam com maior propriedade alguns assuntos. 

No Polo UAB de Itapemirim/ES é possível destacar um aluno, em especial, cuja experiência, 

como professor de Física, na Educação Básica, há mais de 20 anos, mesmo sem habitação em 

nível superior, possibilitou-lhe auxiliar os colegas com o amplo domínio de conteúdo que 

possui. Trata-se, para nós, de um caso excepcional e que vem contribuindo ao grupo, de 

forma bastante significativa. 

No Polo Piúma, a experiência do tutor presencial enquanto professor, em muito 

tem contribuído para fomentar o empenho dos alunos, que, organizam-se e buscam apoiarem-

se mutuamente na superação das dificuldades que surgem. Tal experiência permite ainda a 

este tutor esclarecer algumas dúvidas com relação a conteúdos específicos das disciplinas de 

Cálculo. 
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4.5 Infraestrutura e Aulas Práticas 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física EAD UFES, ao tratar da 

organização curricular, informa que: 

“A organização curricular dos cursos de licenciaturas tem origem na Resolução 

CNE/CP nº 2/2002 de 19 de fevereiro de 2002, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 

28/2001, homologado em 17/01/2002, que instituiu a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura. Em consonância com esta Resolução propõe-se que o curso 

que formará os futuros professores de Física tenha 400 (quatrocentas) horas de 

prática como componente curricular vivenciadas ao longo do curso e mais 400 

(quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado iniciado a partir da 

segunda metade do curso, além de 1.800 (hum mil e oitocentas) horas de conteúdos 

curriculares de natureza científicocultural e 200 (duzentas) horas para outras formas 

de atividades acadêmico-científicoculturais, perfazendo um total de no mínimo de 

2.800 (duas mil e oitocentas) horas para a integralização do curso, onde a articulação 

teoria-prática será distribuída através da composição de eixos formadores de 

conhecimento: a) Formação do Conhecimento de natureza Científico-Cultural, que 

envolve as disciplinas de conteúdos de Física; b) Formação Pedagógica Geral que 

tem a Prática como Componente Curricular, que envolve as disciplinas que discutem 

e analisam os processos educativos, c) Formação para a pesquisa como princípio 

educativo e d)Formação Pedagógica Específica como atividades acadêmicas 

científicas culturais, com disciplinas que discutem a formação do professor para a 

área de Física.” (2006, p.36). 

A realidade da infraestrutura destes dois Polos é bem semelhante. Ambos funcionam em 

prédios construídos com recursos próprios do município para a finalidade específica de 

funcionar como tal. No entanto, não foi possível, a construção dos laboratórios didáticos 

exigidos pelos Cursos ofertados. 

Desde o início da articulação para a oferta do Curso de Licenciatura em Física, 

assim como para a oferta dos Cursos Licenciatura em Química e Licenciatura em Artes 

visuais, buscou-se, por meio de várias reuniões e expedientes formais, uma parceria com o 

Governo do Estado, através da SEDU para a instalação de laboratórios didático-experimentais 

na EEEFM “Washington Pinheiro Meirelles”, localizada em frente ao Polo de Itapemirim/ES 

e na EEEFM “Professora Filomena Quitiba”, próxima ao Polo de Piúma/ES. Tal parceria foi 

assumida por meio de acordos com a UFES (prevendo os demais municípios mantenedores de 

Polos) e com os municípios de Itapemirim e de Piúma, especificamente. No entanto, a ação 

não foi efetivada e nossos alunos ficaram, ao longo dos três primeiros anos de Curso, sem 

realizar as atividades práticas previstas nos Planos de Ensino das disciplinas cursadas, 

situação esta que também acreditamos ter desmotivado e prejudicado a formação de muitos de 

nossos alunos. 

No entanto, consideramos importante aqui ressaltar que a ausência desses 

equipamentos pôde, em parte, ser suprida com outras formas e usos dos recursos disponíveis.  

Nas disciplinas de Seminário e mesmo em outras, os alunos tiveram oportunidade de criar, a 

partir de estudos e pesquisas, situações e experimentos baseados nos paradigmas da Física no 

cotidiano. Tal fato, a nosso ver, parece ser de grande relevância à formação dos mesmos, uma 

vez que a grande maioria das escolas de educação básica, em nossa região e, onde certamente, 

esses futuros professores irão atuar, não dispõem de laboratórios equipados para realização de 

atividades práticas com os alunos. 
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A estratégia encontrada para este problema deu-se por meio da utilização do 

Laboratório de Física do Polo UAB de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que assim como os 

demais Polos que receberam a oferta de Cursos do Pró-Licenciatura, foi contemplado pelo 

Governo Federal com os equipamentos necessários à sua instalação. Desta forma, a Prefeitura 

Municipal de Itapemirim/ES e de Piúma/ES disponibilizam transporte gratuito para a 

locomoção dos nossos alunos e os tutores, que os acompanham durante as aulas, previamente 

agendadas e ministradas pelos professores da UFES. Além das atividades de ensino 

(presencial e virtual) e das práticas, experimentos e pesquisas, os alunos também realizam 

atividades de estágio supervisionado e extensão, participando de cursos e eventos acadêmico-

científico-culturais, promovidos pelo Polo e pela UFES. 

Nas fotos que se seguem podemos observar os alunos em momentos de realização 

de aula prática/experimental no Laboratório de Física do Polo UAB de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, ministrada pelo Prof. Dr. Marcos Tadeu D‟azeredo Orlando (UFES): 

 
Fonte: Acervo fotográfico da Coordenação do Polo UAB de Itapemirim/ES. 

 

Além das aulas práticas de laboratório, os alunos realizam, ainda, experimentos 

nas diversas disciplinas curriculares. Abaixo, podemos observar a apresentação de 

experimentos realizados, no próprio Polo, para a disciplina Física 3B. 

 
Fonte: Acervo fotográfico da Coordenação do Polo UAB de Itapemirim/ES. 
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5. Considerações Finais 

 

Oliveira (2003, p.68) ao discutir os currículos praticados no cotidiano, enfatiza que: 

“É com Certeau que vamos, mais uma vez, buscar a compreensão das formas de 

criação de alternativas curriculares, tentando evidenciar as “artes de fazer” daqueles 

a quem foi reservado o lugar da reprodução. (...) O cotidiano (...) aparece como 

espaço privilegiado de produção curricular, para além do previsto nas propostas 

oficiais.” 

É no cotidiano dos Polos que os Cursos na modalidade EAD acontecem. Desta 

forma, para tentar compreendê-los, necessário se faz mergulhar (Alves, 1998) nestes 

cotidianos para mais e melhor buscar apropriar-se dos sentidos produzidos pelos sujeitos que 

o praticam e o “inventam”. Os Polos são espaços universitários instituintes (Linhares, 2000) 

res/significados pela cultura local, sem qualquer pretensão de serem iguais, melhores ou 

piores que um campus universitário tradicionalmente instituído. No sentido de contribuir à 

discussão, faz-se necessário repensar esse novo lócus de formação, a partir de suas próprias 

singularidades e como espaços pertencentes àqueles que nele/dele vivem, criam, transitam, 

praticam... 

Considerando a elevação das exigências de formação de todos os professores da 

educação básica em nível superior, determinada pela legislação nacional e a grande dívida por 

parte da União com relação à oferta de vagas neste nível, a EAD surge como uma das formas 

mais viáveis para a efetivação das políticas públicas de formação. No entanto, a “explosão” de 

sua oferta e o crescimento desenfreado da rede privada tem trazido grandes preocupações 

quanto à precariedade e à capacidade de gerenciamento e avaliação por parte das instâncias 

reguladoras, a fim de que se possa garantir padrões mínimos de qualidade a esta formação. A 

cultura da EAD é bastante recente em nosso país. Trata-se de uma área que merece maior 

atenção e problematização por parte dos pesquisadores e instituições de ensino, 

especialmente, as que se dedicam a estudar a Educação e a formação dos educadores. 

O movimento da EAD, apesar das muitas indagações que a atravessam, não só 

caminha para sua consolidação como também faz indagar o próprio sistema de educação 

pública presencial. A Educação carece de investimentos em todos os níveis e modalidades e 

os municípios do interior, assim como as regiões metropolitanas, necessitam ter acesso a um 

ensino superior público e de qualidade. Se no século passado, a luta pela democratização de 

acesso ao ensino fez-se apenas para a educação básica, vivemos hoje, cada vez mais, a 

necessidade de se ampliar este debate. 

A existência dos Polos de Apoio Presenciais do Sistema Universidade Abertas do 

Brasil significa um passo importantíssimo para esta expansão. Para tanto, necessitam ser 

pensados para além de sua condição física. É necessário pensá-los como espaços onde 

“pulsam” a vontade de viver, de crescer e de aprender. Espaços de encontros, desencontros, 

contradições, ideias, conflitos e tantos outros sinônimos capazes de “caracterizar” qualquer 

outro espaço de formação, que com toda esta complexidade, significam para os alunos da 

EAD, o campus da Universidade a qual eles pertencem. 

A experiência do Curso de Licenciatura em Física-EAD da UFES nos Polos da 

UAB de Itapemirim/ES e de Piúma/ES têm sido assim construída e entendida, não apenas 

para os que nele agora estão, mas para os muitos que ainda virão e darão continuidade a este 

“movimento” que está para além de uma revolução no sistema educacional, pois avança para 

uma revolução que abrange o desenvolvimento político, cultural e social de toda a região. 
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