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RESUMO 

 

Este trabalho se situa no campo de pesquisa da Educação Matemática, precisamente 

no estudo de cursos de formação inicial de professores de Matemática por meio da 

Educação a Distância (EAD). Pesquisas anteriores sugerem que as diretrizes legais 

em relação à formação de professores de matemática em cursos de licenciatura ainda 

não garantem a qualidade desta formação na modalidade presencial. Agregando 

estas constatações ao notório incentivo do governo brasileiro à implementação de 

cursos de formação de professores a distância e ao forte e recente crescimento 

quantitativo dos mesmos, se faz importante o estudo aprofundado – de natureza 

científica – desse tipo de formação. Nesse contexto, este trabalho objetiva analisar 

como são incorporados os pressupostos da formação para a prática docente na escola 

básica – mais precisamente, como a Prática como Componente Curricular (PCC) é 

interpretada e integrada – e como se dá o uso das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (TDIC) visando o ensino de matemática, no programa de um relevante 

curso de Licenciatura em Matemática na modalidade EAD on line, oferecido por uma 

universidade federal que integra o consórcio Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Para atingir esse objetivo, uma sólida fundamentação teórica é utilizada na condução 

de um Estudo de Caso, no qual buscamos compreender de modo completo nosso 

objeto de estudo. A análise dos dados colhidos, feita a partir do referencial teórico 

adotado, permitiu concluir que, do ponto de vista administrativo, o curso estudado 

adere aos pressupostos teóricos para a organização de programas a distância. 

Porém, na dimensão pedagógica há pontos de preocupação como: ênfase demasiada 

na construção de conhecimentos da matemática superior de forma muito 

desconectada da matemática que será objeto de ensino a escola básica; dificuldade 

em se incorporar efetivamente as PCC no plano curricular de todas as disciplinas, 

principalmente naquelas de conteúdo específicos; e, fraca abordagem e uso das TDIC 

para se aprender e/ou se ensinar matemática, considerando-se todas as disciplinas 

do curso. Nas conclusões, este trabalho explica e sugere a “Inversão da Lógica de 

Concepção do Currículo” como forma de solucionar os problemas detectados. Tais 

conclusões podem auxiliar para a concepção de cursos de formação inicial e a 

distância de professores de Matemática, agregando um nível elevado de 

concretização das ideias que serão defendidas neste trabalho. 

 

Palavras chave: Educação a Distância, Educação Matemática, Formação de 

Professores, Licenciatura em Matemática, Prática como Componente Curricular. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study is situaded in the field of mathematics education research, specifically in 

the study of courses of initial teacher graduation in Mathematics through Distance 

Education (DE). Previous research suggests that the legal guidelines regarding the 

forming of mathematics teachers in graduate courses not ensure the quality of such 

training in the presential mode. Adding these findings to the notorious encouragement 

from the Brazilian government to implement graduation courses for teachers and the 

distance to the strong and recent quantitative growth of them, becomes important in-

depth study - of a scientific nature - of this kind of forming. Within this context, this 

study aims to analyze how are incorporated the assumptions about “forming to 

practice” – precisely how the Practice as Curricular Content (PCC) is interpreted and 

integrated in the course – and how is the use of Information and Communication 

Technologies (ICT) aiming at teaching math, in a relevant course of initial teacher 

graduation in Mathematics at distance offered by a Brazilian Federal University that 

integrates the Open University of Brazil program (OUB). To achieve this objective, a 

solid theoretical foundation is used to conduct a Case Study in which we seek to 

understand throughly our object of study. From analysis of collected data, taken from 

the theoretical framework adopted, this study concluded that from the administrative 

point of view, the course adheres to the theoretical assumptions for the organization 

of distance education programs. However, in the pedagogical dimension there are 

points of concern, like: too much emphasis on building knowledge of higher 

mathematics so very disconnected from the mathematics that will be object of teaching 

into the elementary school; difficulty in effectively incorporate the PCC in the curriculum 

of all disciplines; and weak approach and use of ICT to learn and/or teach 

mathematics, considering all the disciplines of the course. On the conclusions, this 

paper explains and suggests the "Inversion of Logic to the Curriculum Design" as a 

way to solve the identified problems. Such findings may help to design the initial 

forming courses at distance to the Mathematics teachers, adding a high level of 

realization of the ideas that will be defended in this study. 

 

Keywords: Distance Education, Mathematical Education, Teacher Education, Initial 

Teacher Graduation in Mathematics, Practice as Curricular Content. 
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1. Introdução 

 

1.1 Interesse da pesquisa a partir de condicionantes históricos 

Este trabalho se situa no campo de pesquisa da Educação Matemática, e 

precisamente no estudo de cursos de formação inicial de professores que ensinarão 

matemática na Escola Básica. O interesse pelo tema da pesquisa surge em grande 

parte a partir da observação da história da educação brasileira, e, mais exatamente, 

da constatação da forma pela qual são preenchidos os cargos de docente 

demandados pela educação básica e da evolução dos processos de formação de 

professores em nosso país, que influenciam e são influenciados pela visão que a 

sociedade brasileira tem da função. 

 Analisando a história da educação brasileira constatamos que, no cenário 

educacional do nosso país, a partir das décadas de 1930 e 1940 ocorreu uma 

expansão vertiginosa da rede de ensino básico, como decorrência de pressões sociais 

sobre o Estado (ROMANELLI, 2005). Esta expansão, entretanto, ocorria de forma 

desestruturada, com vistas mais a suprir a necessidade por quantidade do que por 

qualidade de educação (ROMANELLI, 2005). Romanelli nos aponta que, da década 

de 1940 até o final da década de 1960, a tendência percebida em relação aos 

docentes do ensino primário “foi a de acentuar os números absolutos e relativos de 

professores sem qualificação para o exercício do magistério” (ROMANELLI, 2005, p. 

162), e que, em relação ao ensino secundário1, a situação não era diferente. Burigo 

(1989) enfatiza que, na década de 1950, no estado do Rio de Janeiro, apenas 8% dos 

professores secundários eram diplomados nas Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras. Em virtude da falta de professores devidamente formados em cursos de 

licenciatura, um número importante de professores “sem formação”2 passou a exercer 

o magistério nos níveis primário e secundário (PAVANELLO, 1989). 

 Em meados da década de 1960, após o golpe militar, iniciativas 

governamentais seguiram a direção de prover maior produtividade aos cursos de 

                                            
1 O que seria equivalente ao ensino fundamental II e ensino médio da atual legislação em vigor. 
2 Professor que ministra aulas nos diversos níveis da educação básica sem formação específica em 
curso superior ou curso de habilitação que o credencie ao exercício do magistério. 
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formação de professores em nível superior. Dentre as medidas provenientes destas 

novas diretrizes, ocorre a redução de currículos e a diminuição de cursos de formação 

profissional de certas carreiras, incluindo alguns segmentos do magistério 

(ROMANELLI, 2005). Essas medidas culminaram em determinações legais na década 

de 1970, que instituiriam as chamadas licenciaturas curtas. 

Porém, mesmo arcando com o alto custo de uma perda qualitativa nos 

processos de formação de professores (LIMA-TAVARES, 2006), as mudanças na 

legislação não foram suficientes para formar a quantidade necessária de novos 

professores para a educação básica, e tampouco foram suficientes para minimizar o 

enorme contingente de professores sem formação adequada no país. A sinopse 

estatística do INEP3 de 1996 apontava que mais de um quarto (26,3%) das funções 

docentes4 que atendem do 6º ao 9º ano (Ensino fundamental II), e 14% das funções 

docentes que atendem ao ensino médio, não possuíam curso superior (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 1997). 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

(BRASIL, 1996), passa-se a exigir curso superior de Licenciatura Plena para todos os 

docentes da escola básica – extinguindo assim as licenciaturas curtas. Uma resolução 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) de 1997 obriga o curso de programas de 

formação pedagógica para portadores de diplomas do Ensino Superior que queiram 

se dedicar à educação básica no Brasil. 

A LDB de 1996 estabeleceu em disposições transitórias um prazo de dez anos 

para que os sistemas de ensino se adequassem às novas determinações. O sistema 

educacional brasileiro, que já tinha a incumbência de preparar com qualidade os 

novos professores para suprir a demanda sempre crescente de docentes, se viu 

diante do desafio de elevar o nível de formação dos professores em serviço. Outra 

importante deliberação da LDB de 1996 é encontrada no artigo 80, no qual se lê: “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”. 

                                            
3Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
4 A unidade básica de coleta do Censo escolar é a escola. Neste censo, a escola informa o número de 
professores que nela atuam em sala de aula. Ocorre que um mesmo professor pode ser contado mais 
de uma vez caso trabalhe em mais de uma escola, ou em mais de um nível de ensino na mesma escola. 
Por isso o censo contabiliza o número de “funções docentes” e não de professores. 
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A pressão por um aumento na qualidade dos cursos de formação de 

professores no Brasil por meio de cursos de licenciatura é evidenciada em publicações 

oficiais do Conselho Nacional de Educação entre 2001 e 2003, e é a partir daí que 

podemos constatar também o incentivo do Ministério da Educação e Cultura do Brasil 

(MEC) – a partir do que está expresso no artigo 80 acima referido – para a expansão 

de programas de licenciaturas na modalidade à distância (BARRETO, 2009). Os 

cursos à distância se configuravam assim como uma alternativa importante, 

principalmente para prover a formação mínima exigida para professores em exercício 

que não a possuíam. 

Em 2004, a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC instituiu o 

Programa Pró-Licenciatura, com o objetivo de “oferecer formação inicial à distância a 

professores em exercício” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO BRASIL, 

2011) no segundo ciclo do ensino fundamental ou do ensino médio. Este programa 

ocorre por meio de parcerias com instituições de ensino superior “que implementam 

cursos de licenciatura à distância, com duração igual ou superior à mínima exigida 

para os cursos presenciais, de forma que o professor-aluno mantenha suas atividades 

docentes” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO BRASIL, 2011). Trata-se 

de um programa para prover formação em nível adequado para um imenso 

contingente de professores já em exercício em todo o Brasil. 

Ainda a partir da demanda para a formação adequada de professores para as 

áreas que lecionam, o MEC, em 2004, conclamou as universidades públicas federais 

a oferecerem cursos de licenciatura na modalidade à distância para professores de 

Pedagogia, Matemática, Física, Química e Biologia (BARRETO, 2009; MOTA, 

CHAVES FILHO e CASSIANO, 2006).   

Como consequência desta convocação do MEC, surgem oficialmente novas 

modalidades de licenciaturas a distância com a criação, em 2005, da Universidade 

Aberta do Brasil - UAB. Esta instituição criada pelo MEC anuncia como prioridade “a 

formação de professores para a Educação Básica” (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2009). Mais 

detalhadamente, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES assinala que: 
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Os cursos oferecidos pelo programa UAB possuem foco na formação de professores e 

administração pública. Estes cursos têm como objetivo atender professores da rede 

pública de ensino básico melhorando suas qualificações e, por consequência, a 

qualidade do ensino nas regiões atendidas por polos UAB. Os cursos ofertados são de 

graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo), sequencial, pós-graduações lato 

sensu e stricto sensu. Estes cursos são ofertados por instituições de educação superior 

(universidades ou CEFETs) que os ministram a distância. A instituição possui como 

ponto de apoio presencial aos alunos os polos localizados em municípios estratégicos. 

Por isso os projetos pedagógicos são definidos com foco na educação a distância 

utilizando o apoio de novas tecnologias (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO 

DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2009a). 

 Em relação aos programas oferecidos pela UAB, Barreto (2009) assinala que: 

Trata-se de um ensino superior concebido em moldes diferentes do convencional, uma 

vez que ele se expande por meio de consórcios entre os três poderes, o que permite 

contar com a contribuição de estados e municípios na montagem e manutenção dos 

polos de apoio aos estudantes, garantindo espaço físico para o atendimento presencial 

dos alunos próximo ao seu local de moradia, disponibilizando a eles o acesso a 

bibliotecas e laboratórios de Informática, Química, Física e Biologia, e assegurando a 

presença de tutores, indispensável para a orientação dos estudos por intermédio dos 

recursos midiáticos (BARRETO, 2009, p. 4). 

 Ainda em 2005, por meio do Decreto 5622/2005 a Educação a Distância recebe 

nova regulamentação, determinando que cursos à distância devam possuir a mesma 

duração dos cursos presenciais correlatos, estabelecendo a equivalência entre os 

diplomas das duas modalidades. O decreto também estabelece, de forma 

contundente, a possibilidade de credenciamento de instituições privadas junto ao MEC 

para a oferta de cursos de pós-graduação e de tecnologia. Sobre a abertura dessa 

possibilidade, Giolo (2008) observa que: 

A iniciativa privada, por sua vez, tendo explorado todos os caminhos da educação 

superior presencial (os cursos de fácil oferta – bacharelados, licenciaturas e 

tecnológicos) e tendo já experimentado, ali, os limites da demanda, bateu às portas do 

MEC, solicitando credenciamento para atuar com educação a distância. Não foi outra, 

por certo, a motivação para a publicação do Decreto n. 5.622/2005 (GIOLO, 2008, p. 

1224). 

O Censo da Educação Superior de 2007 mostra que, a partir da equiparação 

com as modalidades presenciais, o número de cursos de licenciatura a distância salta 

de 107 em 2004 para 408 em 2007. O número de matrículas salta de 60 mil em 2004 

para 370 mil em 2007 (GATTI, 2009). Ainda assim, o número de matrículas é muito 
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aquém do número de vagas oferecidas, dado que em 2007 apenas 30% das vagas 

ofertadas foram preenchidas (GATTI, 2009). Com o crescimento dessa nova 

modalidade de licenciaturas, em 2007 o MEC determina que a CAPES passe a 

coordenar um sistema nacional de formação docente para gerenciar e estimular seu 

crescimento (BARRETO, 2009). 

Por outro lado, a equiparação dos programas a distância aos programas 

presenciais e o aumento de variedade de cursos passíveis de serem oferecidos pelas 

instituições privadas levam ao aumento da participação destas instituições na 

modalidade de ensino, a qual, segundo Barreto (2009), já respondia por 45% do total 

de vagas ofertadas em 2009. De acordo com a autora, este crescimento da 

participação do setor privado leva à preocupação, por parte do MEC quanto à 

desorganização e falta de qualidade na oferta destes cursos: 

O crescimento rápido e desordenado das licenciaturas a distância, a desmesurada 

ampliação de vagas sem as devidas condições de atendimento, sobretudo nas 

instituições privadas, levam o MEC a estabelecer, em 2007, novos referenciais de 

qualidade para EAD que abrem possibilidades para a correção de distorções 

detectadas. (p.4) 

Cabe aqui observar que os cursos oferecidos na modalidade à distância não 

englobaram todo o sistema (“todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada”), como sugeria a LDB de 1996, mas se voltaram ao ensino de graduação 

e, dentro deste, para os cursos considerados “de fácil oferta”: Pedagogia, Normal 

Superior e Licenciaturas, inicialmente; e administração e cursos de Tecnologia em 

Gestão, posteriormente (GIOLO, 2008). 

Como vimos, esses programas de formação de professores a distância 

inicialmente surgiram como solução para prover formação em licenciatura para 

professores já em exercício, mas que não tivessem habilitação legal. Entretanto, 

forçam a implementação de legislação e mecanismos de fiscalização específicos que, 

embora ainda escassos, permitem a implementação da modalidade de licenciatura a 

distância mesmo sem a finalidade primeira de formar professores que já atuam na 

Escola Básica. Isto é, há possibilidade de oferecer cursos de formação 

“genuinamente” inicial para professores de Matemática na modalidade à distância. 

Mais ainda, uma modalidade de curso – inicialmente restrita às instituições públicas 

de ensino superior do país – passa a ser uma oportunidade muito atrativa de negócio 
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às instituições privadas, que podem vislumbrar a chance de atingir um contingente 

maior de alunos sem o investimento proporcional requerido pelos cursos presenciais. 

Diante desse cenário recente para a formação de professores no Brasil, e do 

aumento relativo das matriculas nas licenciaturas a distância, situamos nosso tema 

de pesquisa: a formação de professores de matemática em cursos de licenciatura a 

distância, ofertados aos aspirantes à profissão docente que não têm experiência em 

sala de aula senão como alunos. 

Dentre as várias modalidades de cursos à distância, estamos nos referindo 

especificamente à modalidade on line, na qual as chamadas Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) atuam como meio para o desenvolvimento do 

curso, apoiadas pelo uso de computadores e da internet. 

Partindo dos resultados de nossa pesquisa de mestrado, acreditamos que as 

necessidades em relação à primeira formação de professores para atuar na escola 

básica não têm sido atingidas de modo satisfatório, tanto qualitativa como 

quantitativamente no Brasil (VILLANI, 2009) na modalidade presencial. Também 

assumimos como premissa que as TDIC, que envolvem o uso de redes de 

comunicação de grande abrangência, não podem mais ser dissociadas dos processos 

educativos na educação básica e superior. 

Agregando estes dois pressupostos ao incentivo governamental para a 

implementação de cursos de formação de professores à distância, julgamos muito 

importante o estudo aprofundado desse tipo de formação como tema de nosso 

trabalho de doutorado. 

Adicionalmente, cumpre-nos ressaltar que no Brasil, até o momento da criação 

da UAB em 2006, conforme apontam Gouvêa e Oliveira (2006), “a EAD se revestiu de 

um caráter alternativo e secundário, (...,) buscando sempre compensar de forma 

rápida a defasagem na formação do trabalhador, seja ele professor ou não” (GOUVÊA 

e OLIVEIRA, 2006, p. 40).  

Como fato adicional a este contexto, salientamos que, apesar dos esforços 

acadêmicos para a identificação dos fundamentos teóricos para estudo e suporte da 

educação à distância, tem havido pouco consenso sobre quais princípios teóricos são 

comuns a este novo campo e um acordo ainda menor sobre como proceder na 
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realização de pesquisas programáticas sobre o assunto (MCISSAC e 

GUNAWARDENA, 1996), e que no Brasil – apesar das iniciativas de valor – ainda não 

contamos com práticas consolidadas ou saberes totalmente estruturados em relação 

às experiências de ensino mediado para a primeira formação de professores de 

matemática, sem experiência no ensino (BARRETO, 2009). Esta carência de 

fundamentos teóricos ou princípios estruturadores se refere ao processo de educação 

a distância como um todo e, por isso, o lapso de teorias que se apliquem à formação 

de professores de matemática é ainda maior. Assim, nossa pesquisa propõe também 

agregar conhecimentos na construção das bases teóricas para a elaboração de tais 

programas – de formação de professores de matemática a distância, focando 

especificamente a realidade de nosso país. 

A professora Elba Siqueira de Sá Barreto (2009) nos sugere que há que se 

investigar a estrutura dos cursos de licenciatura, os pressupostos adotados para sua 

concepção e sobre o tipo de formação que eles efetivamente proporcionam. Neste 

sentido, ela salienta que “o projeto educativo e a estrutura curricular desses novos 

cursos não têm sido discutidos e aprofundados em bom número deles” (BARRETO, 

2009, p. 5). 

Por fim, observamos que no Brasil ainda não contamos com práticas 

consolidadas ou saberes totalmente estruturados em relação às experiências de 

ensino mediado especificamente voltado à primeira formação de professores de 

matemática, sem experiência no ensino. Por isso também se justificam os esforços da 

pesquisa acadêmica no sentido de estudar as práticas vigentes em nosso país, com 

o objetivo de construir um arcabouço teórico que as sustente ou refute, podendo 

contribuir como um referencial para o aprimoramento da formação inicial de 

professores de matemática na modalidade EAD on line. 

 

1.2 Estabelecendo uma problemática em torno do tema 

Acreditamos que as necessidades em relação à primeira formação de 

professores para atuar na escola básica não têm sido satisfatoriamente atingidas, 

tanto qualitativa como quantitativamente no Brasil (VILLANI, 2009). Também 
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reiteramos a crença de que as TDIC não podem mais ser dissociadas dos processos 

educativos na educação básica e superior. 

Preocupamo-nos com a implementação de cursos superiores de licenciatura 

em matemática a distância na modalidade on line, e defendemos que a aceitação de 

cursos de formação inicial de professores nesta modalidade merece uma discussão 

profunda, que relacione as necessidades atuais em relação à primeira formação, seja 

ela à distância ou não, as possíveis vantagens e desvantagens da modalidade EAD 

on line para a formação de professores na conjuntura atual da educação brasileira, e 

os aspectos sociais e políticos que podem influenciar a valorização ou desvalorização 

da carreira docente em nosso país. 

Como um argumento contundente favorável a adoção de um amplo programa 

de formação a distância de professores de matemática, citamos a abrangência em 

termos de espaço territorial dos cursos de EAD on line. A rede mundial possibilita o 

rompimento de barreiras espaciais, o que, embora ainda demande certa infraestrutura 

tecnológica mínima (microcomputador e linha de comunicação), garante o acesso a 

um grande número de pessoas que, de outra forma, se veriam impossibilitadas de 

fazer o curso. Como demonstração desta abrangência, podemos citar que a 

Universidade Aberta do Brasil - UAB, que iniciou suas atividades em 2006, está se 

planejou para atender até 2013 um total de 800 mil alunos por ano5. 

Outro argumento de alta relevância favorável à adoção de cursos superiores à 

distância para a formação de professores (Gouvêa & Oliveira, 2006) diz respeito ao 

fato de que a condução do processo de ensino-aprendizagem é influenciada pelo meio 

utilizado, mas não é totalmente dependente dele. O fator humano continua sendo 

fundamental e precede a discussão em relação aos recursos tecnológicos. Sendo 

assim, um bom curso depende, antes de tudo, das pessoas envolvidas em seu 

desenho, das concepções que estas têm sobre as necessidades atuais dos futuros 

professores de matemática e de sua capacidade de usar as tecnologias em favor dos 

alunos (GOUVÊA e OLIVEIRA, 2006). Além disso, o aprendizado e o uso das novas 

tecnologias pelos profissionais que concebem o curso constitui um fator de 

aprimoramento destes, à medida que incentiva o desenvolvimento de habilidades 

                                            
5 Conforme <http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10: 
estatisticas-&catid=6:sobre&Itemid=23> ,Acesso em jan/2011. 
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relacionadas tanto às formas de se comunicar como em relação ao conhecimento e 

uso das possibilidades que as novas ferramentas tecnológicas nos oferecem para o 

ensino e a aprendizagem da matemática. 

Há também argumentos desfavoráveis à adoção de cursos de licenciatura em 

matemática na modalidade EAD on line, que apresentaremos aqui visando fomentar 

um debate mais profundo a respeito do tema, e definir de modo mais preciso nosso 

problema de pesquisa e as questões a ele relacionadas. 

Entre muitos argumentos desfavoráveis que podemos discutir, um dos que 

julgamos mais relevante é de natureza histórica. A carência numérica de professores 

de matemática na escola básica (segundo ciclo do ensino fundamental e ensino 

médio) é histórica (ROMANELLI, 2005). Sabemos também que esta carência, na 

história da nossa educação brasileira, já resultou em ações que só contribuíram para 

a desvalorização contínua da carreira de professor da escola básica (LIMA-TAVARES, 

2006). Percebemos então, em nome da necessidade de ganho de velocidade na 

formação de professores de matemática, a atribuição de um caráter contingente e 

superficial a estes cursos. Ficamos receosos de que a possibilidade do 

estabelecimento de cursos de formação inicial on line contribua ainda mais para a 

diminuição dos requisitos de qualidade relativos a esta formação. 

Em nosso trabalho de mestrado (VILLANI, 2009), reconhecemos que a primeira 

formação de professores de matemática no Brasil, ainda em sua modalidade 

presencial, apresenta algumas deficiências já a partir de suas diretrizes legais. No 

nosso entender, as diretrizes atuais não propiciam que sejam construídos 

conhecimentos específicos do saber matemático e/ou didático-pedagógico vinculados 

à prática docente – algo que entendemos necessário para preparar adequadamente 

os futuros professores diante das atuais orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (VILLANI, 2009).  

Nesse nosso trabalho citado, constatamos que embora haja um esforço do 

ponto de vista legal para que os cursos de licenciatura privilegiem a construção de um 

conhecimento teórico vinculado à prática e busquem a formação de um profissional 

reflexivo, cursos de licenciatura de qualidade reconhecida ainda podem estruturar 

seus cursos compartimentalizando saberes específicos – o saber matemático, e o 

saber pedagógico. Assim, há problemas para a construção de um tipo de 
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conhecimento necessário ao futuro de professor de matemática que deve surgir 

justamente de uma integração desses dois saberes, que hoje entendemos estar 

compartimentalizados. Outra dissociação que constatamos, é a que ocorre entre a 

teoria e a prática. Por conta dessa dissociação, a formação inicial trabalha, na maioria 

das vezes, no sentido de prover uma grande quantidade de conhecimentos teóricos 

sem a preocupação em discutir ferramentas fundamentadas nesses conhecimentos 

que possam agregar valor à prática educacional, e nem como utilizar a prática 

educacional para confrontar um conhecimento já estabelecido buscando a construção 

de mais conhecimentos relacionados à tarefa de ensinar matemática. Essa visão é 

corroborada também por Candau e Lelis (2013) que propõem uma visão integradora 

de teoria e prática na formação inicial do professor na qual os conhecimentos teóricos 

deixam de ser absolutos em relação à prática e passam a ser discutidos e 

reformulados pela demanda concreta da realidade escolar. 

Nas diretrizes legais atuais, o esforço em resgatar a unicidade entre a teoria e 

a prática se verifica de forma concreta na institucionalização das Práticas como 

Componente Curricular (PCC) nos currículos das licenciaturas. Do ponto de vista 

legal, pelo disposto no artigo 12 da Resolução CNE/CP 1 de 2002 (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002), a prática como componente curricular não pode 

ficar restrita a um espaço isolado, que se restrinja ao estágio, desvinculado do restante 

do curso. Também dispõe que a prática deve estar presente nos componentes 

curriculares desde o início do curso no interior das áreas e disciplinas de todos os 

componentes curriculares, e não apenas nas disciplinas pedagógicas. Assim, todas 

as disciplinas devem ter sua dimensão prática. 

Se –  como constatamos em nossa pesquisa de Mestrado (VILLANI, 2009), e 

como enfatizam Candau e Lelis (2013), – a incorporação da prática e teoria numa 

visão de unidade ainda não ocorreu nas licenciaturas presenciais, como o 

desenvolvimento das PCC se faz num curso de licenciatura à distância? Como, em 

um curso a distância, se favorece a integração entre a teoria e a prática ligada ao 

ensino de matemática? E, quais são e como ocorrem as atividades de PCC nas 

diversas disciplinas a distância? Este tipo de pergunta começa a nos endereçar uma 

questão de pesquisa ligada a uma problemática mais específica das licenciaturas, 

relativa ao trabalho voltado à prática docente nos cursos a distância por meio das 

PCC. Mas, essa problemática, por estarmos trabalhando com um curso desenvolvido 



26 
 

 
 

em uma mídia (ou conjunto de mídias) muito específico – ambientes mediados por 

tecnologias digitais, nos leva às perguntas complementares ligadas à construção de 

conhecimento matemático com as novas tecnologias digitais. 

Como enfatizam Borba e Villarreal (2005), os meios digitais, os softwares, as 

novas tecnologias de comunicação moldam a maneira como pensamos, e 

consequentemente, como construímos nosso conhecimento. E, em um curso a 

distância a transmissão de conhecimento é, em grande parte, mediada por tecnologias 

digitais. Além disso, especificamente na formação do futuro professor de matemática 

é relevante que sejam dadas oportunidades para que os futuros professores 

aprendam matemática com auxílio das TDIC, para que possam vivenciar e valorar 

essa experiência incorporando o uso de tecnologias digitais em sua atuação na sala 

de aula para favorecer o aprendizado de matemática. Assim, a prática docente e o 

uso de mídias digitais na produção de conhecimento (próprio ou dos alunos) estão 

fortemente ligados quando pensamos na formação de professores a distância. Se, por 

um lado, a abordagem das práticas como componente curricular pode se configurar 

num desafio maior quando um curso é realizado a distância, por outro o ambiente que 

proporciona a realização do curso pode se configurar numa oportunidade de explorar 

as TDIC na prática docente. Esta oportunidade ganha mais importância quando 

constatamos que as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na escola 

básica, remodelando a relação dos alunos dessa escola com o conhecimento 

tradicional. 

Malheiros (2012) observa ainda que, apesar da disponibilidade crescente das 

TDIC nas escolas de nível básico, pesquisas evidenciam que, particularmente em 

relação ao ensino de Matemática, não há ainda mudanças efetivas nos processos de 

ensino e aprendizagem de matemática. 

Dessa forma, indagações ligadas ao trabalho com as PCC nos cursos de 

licenciatura em matemática a distância, podem ser relacionadas com 

questionamentos adicionais que associam a prática docente com o uso efetivo das 
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novas mídias digitais de comunicação e informação em sala de aula com uma 

modalidade de formação que se faz fundamentalmente por meio das TDIC. 

O problema que se configura é o de fazer com que as PCC se transformem, de 

fato, num instrumento capaz de integrar os conhecimentos teóricos – sejam de 

natureza do saber específico ou do saber pedagógico à prática efetiva do ensino de 

matemática na escola básica. Esse problema está relacionado com questões relativas 

ao conhecimento específico de matemática necessário ao futuro professor, mas 

também com os meios (mídias) disponíveis atualmente que moldam a forma como 

nossas crianças e jovens se relacionam ao conhecimento, e, consequentemente, 

mudam a prática docente. Então, de modo mais específico nas licenciaturas a 

distância, o problema da integração entre teoria e prática está relacionado com uso 

da TDIC no processo de formação do futuro professos de matemática.   

 

 

1.3 Objetivos 

Dado o contexto no qual situamos nosso objeto de pesquisa – cursos de 

licenciatura em matemática na modalidade EAD on line –, estabelecemos como 

objetivo do nosso trabalho de pesquisa: 

Analisar como são incorporados os pressupostos da formação para a prática docente 

na escola básica e o uso das mídias digitais visando o ensino de matemática ao 

programa de um relevante curso de Licenciatura em Matemática na modalidade EAD 

on line. Pretendemos, assim, desvelar fatores de sucesso ou obstáculos, cujo estudo 

permita discutir pressupostos para conciliar cursos dessa natureza com as 

necessidades de preparação dos futuros professores de Matemática para o 

enfrentamento dos desafios atuais da atividade docente. 

 Reiteramos que o foco de nossa pesquisa são cursos ligados à primeira 

formação, ofertados aos aspirantes à profissão docente que não têm experiência em 

sala de aula, senão como alunos. Relembramos aqui que a gênese dos cursos de 

licenciatura em matemática na modalidade EAD on line, no Brasil, se deu como 
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decorrência da necessidade – imposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira de 1996 – de não mais permitir a presença dos chamados “professores sem 

a formação requerida” nas escolas brasileiras (GOUVÊA e OLIVEIRA, 2006). Assim, 

a EAD on line foi inicialmente idealizada para cursos de licenciatura para que o enorme 

contingente de professores leigos no Brasil pudesse adquirir a formação necessária. 

Nosso objeto de estudo não será um curso voltado à formação de professores que já 

atuam profissionalmente, mas um dedicado exclusivamente aos futuros professores – 

um curso de formação inicial. 

Enfatizamos que pretendemos, como produto desta pesquisa, sugerir 

princípios estruturadores que possam auxiliar a construção de uma base teórica para 

cursos de formação inicial de professores de matemática (sem experiência prévia 

como docente), na modalidade EAD on line. Esses princípios poderiam favorecer a 

concretização de ideias que serão defendidas neste trabalho. 

 Acreditamos que a relevância desse projeto de pesquisa reside em sua 

proposta de construir conhecimentos nesse novo contexto, no qual a primeira 

formação de professores de matemática se serve das modalidades de ensino à 

distância on line, que possam colaborar para o aprimoramento dos cursos de 

licenciatura em matemática por meio da EAD on line, para que estes, por sua vez, 

contribuam efetivamente para uma preparação adequada de nossos professores de 

Matemática colaborando para a melhoria da qualidade de nossa educação básica. 

Para além da contribuição direta sobre a sugestão de um conjunto de diretrizes 

que possa nortear programas satisfatórios de formação à distância, outra finalidade 

que julgamos relevante para a realização deste projeto é fornecer um registro histórico 

deste momento que ocorre logo após o início da oferta de programas de licenciatura 

a distância em ambientes eletrônicos virtuais.  

Durante toda a história da formação de professores de matemática para o 

ensino secundário, tivemos fatos históricos que conduziram a realidade atual de 

formação de professores, como a criação dos programas de formação nas Faculdades 

de Ciências, Letras e Educação, na década de 1930 (CUNHA, 1980); a criação da 

CADES (Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário) na década 

de 1950 (ROMANELLI, 2005) e a Reforma Universitária do final da década de 1960 
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(ROMANELLI, 2005). Conjeturamos que estamos presenciando mais uma mudança 

historicamente importante que afetará de forma significante os rumos da formação de 

professores no Brasil. Esperamos que este trabalho sirva também como registro desta 

mudança. 

 

1.4 Questões de Pesquisa 

A partir dessas primeiras preocupações que apresentamos em relação à 

concepção dos programas de licenciatura em matemática a distância que visem, por 

meio da efetiva integração entre os conhecimentos teóricos e as necessidades da 

prática, a preparação do futuro professor de matemática para a atuação em um 

universo escolar permeado por novas mídias e tecnologias que mudam a relação dos 

alunos com o saber, delineamos questões que se relacionam especificamente com a 

formação para a prática, e do uso das mídias digitais para o aprendizado e o ensino 

da matemática da escola básica. 

Assim, buscamos a elucidação da problemática de pesquisa apresentada por 

meio da resposta a duas questões centrais de pesquisa: 

 Quais são os fatores que favorecem e quais são os obstáculos para a 

formação voltada para a prática docente efetiva em um curso de 

licenciatura em Matemática a distância de uma Instituição Federal de 

Educação Superior vinculada a UAB? 

 Em que medida, a necessidade do uso de mídias digitais e softwares 

educacionais em um curso a distância favorece o aprendizado de 

matemática dos licenciandos e/ou promove o uso desses recursos na 

escola básica? 

Enfatizamos neste ponto da apresentação de nosso trabalho que partimos do 

princípio de que resultados satisfatórios e a qualidade da primeira formação de 

professores de matemática não estão ligados à modalidade (presencial ou on line a 

distância), mas a adequação das necessidades dessa formação aos recursos 

disponíveis em cada modalidade e ao seu púbico alvo.  
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Compactuamos então da crença de Gouvêa e Oliveira (2006) de que o fator 

humano continua sendo fundamental e anterior à discussão em relação aos recursos 

tecnológicos, e de que um bom curso depende, antes de tudo, de seus idealizadores 

e de suas concepções sobre as necessidades atuais dos futuros professores de 

matemática e sua capacidade de maximizar as possibilidades de uso das tecnologias 

em favor destes alunos. Ou seja, para iniciar nossa pesquisa, acreditamos que é 

possível formar um professor de matemática em curso de licenciatura a distância com 

a qualidade esperada para que esse professor atue com a competência necessária, 

elevando também os níveis de qualidade de nossa educação básica. Assim, a 

modalidade – presencial ou a distância – não restringe uma formação de qualidade. 

 

1.5 Estratégia para condução da pesquisa 

Traçaremos aqui, em linhas gerais, o percurso traçado para a conclusão deste 

trabalho. Detalhes mais precisos em relação à metodologia receberão nossa atenção 

em capítulo específico (Capítulo 6). 

 Assim, iremos percorrer o seguinte percurso nesta pesquisa: 

 Construção de um referencial teórico para constituir em ferramenta adequada 

de análise dos dados a serem coletados a partir dos objetos de pesquisa. 

 Definição e análise de um representante significativo do objeto de pesquisa – 

um curso de licenciatura em matemática na modalidade EAD on line. 

 A partir da análise conduzida, chegaremos às respostas para as nossas 

questões de pesquisa e procederemos à discussão de princípios que podem 

colaborar para o aprimoramento desses cursos. 

Estruturamos nosso referencial teórico em quatro pilares que julgamos 

necessários estudar em relação ao tema da pesquisa. Cada um desses quatro pilares 

compõe um capítulo desse trabalho. 

Um dos pilares abordará a teoria pertinente à formação de professores de 

matemática e, mais especificamente, à primeira formação em cursos de licenciatura. 

Nesse pilar da nossa fundamentação teórica, adotaremos autores como Candau e 

Lelis (2013), para discutir a integração dos “elementos teóricos” do curso com a 
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necessidade de formação para a prática docente, como Shulman (1986, 1987), Ball, 

Thames e Phelps (2008), e Koehler e Misha (2008), para discutir a base de 

conhecimentos teóricos e práticos necessários ao ensino da matemática. 

Abordaremos a questão do conhecimento específico de matemática e sobre a 

matemática para futuros professores, discutindo princípios relativos a “qual 

matemática” devemos ensinar nos cursos de licenciatura e “como” o professor deve 

conhecer esta matemática, e como articular esses conhecimentos com a prática. 

Julgamos que essa construção teórica é necessária, pois ter o domínio dos conteúdos 

da matemática em geral não implica que se desenvolvam saberes necessários para o 

ensino (BALL, THAMES e PHELPS, 2008). Boa parte do trabalho de ensinar demanda 

significativo saber matemático, mas há tipos de conhecimento com importância para 

o ensino e estes estão frequentemente ausentes das discussões sobre o saber 

matemático necessário aos professores (BALL, THAMES e PHELPS, 2008). 

Complementando os constructos teóricos de Shulman (1986, 1987) e Ball, Thames e 

Phelps (2008) apresentaremos pressupostos elaborados por Koehler e Misha (2008) 

para a conceituação de um saber docente ligado especificamente ao uso das novas 

tecnologias.  

Ainda no pilar teórico relacionado à formação de professores, utilizaremos 

autores como Schön (1996) e Zeichner (2003)  para tratar da base de conhecimentos 

“práticos” em relação ao ensino de matemática, discutindo as formas de formar os 

futuros professores para aprender na profissão por meio da “reflexão sistemática” 

sobre a prática, além de  Tardif (2000) e Llinares (2008) sobre a preparação para a 

profissionalização: trabalhar sobre as etapas de pré-socialização profissional, para 

eliminar vícios e incentivar virtudes profissionais. 

Outro pilar de nosso referencial teórico versa sobre pressupostos e princípios 

para o ensino à distância na modalidade on line. Discutimos as finalidades, adequação 

e recursos dessa modalidade de ensino, levando em consideração também a 

realidade brasileira. Neste pilar utilizamos teóricos como Keegan (1996), Peters 

(1983), Moore (2007) e Holmberg (2007) para discutir os princípios do ensino a 

distância na modalidade on line, abordando tópicos como: 
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 concepções de Educação a Distância; 

 dimensões teóricas da Educação: Administrativa, Organizacional e 

Pedagógica; 

 caracterização teórica dos modos de organização interna das instituições de 

ensino a distância – o modelo de atuação industrial; 

 visão teórica das características relevantes para os atos de ensinar e aprender 

à distância; 

 conceitos de “distância transacional” e de “conversação didática guiada”; 

 autonomia, independência e interdependência. 

Ainda neste tópico, para nos aproximarmos da realidade brasileira em relação 

à EAD on line, nos utilizamos de autores como José Armando Valente (2009), com o 

conceito do “Estar Junto Virtual”. Essa aproximação da realidade brasileira é 

necessária, pois “o Brasil [...] tem desenvolvido metodologias de EAD e estruturas 

administrativas diferenciadas da maioria dos outros países latino americanos, Estados 

Unidos e Europa” (MUGNOL, 2009). 

Outro pilar do referencial teórico a que nos dedicaremos neste trabalho de 

pesquisa buscará discutir, ainda que de forma breve, o histórico da EAD, focando mais 

especificamente na EAD on line. Pretendemos ilustrar a história da EAD on line 

resgatando as origens e finalidades de iniciativas como a Open University 

(Universidade Aberta de Londres, 1970) e a Universidade Nacional de Educação a 

Distância de Madri (UNED-Madri, 1972). No Brasil, resgataremos iniciativas como 

CEDERJ6 (1999/2000), o Projeto Veredas (2002), o Pró-Licenciatura (2004/2005) e a 

Universidade Aberta do Brasil - UAB (2005/2006). 

Finalizando a fundamentação teórica, comporemos o quarto pilar versando 

sobre a legislação (Base Legal) que regulamenta a formação de professores de 

matemática e os programas de formação superior à distância no Brasil, a partir das 

disposições legais que se seguiram após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996. 

                                            
6Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 
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 Apresentamos a seguir um quadro sintético dessa fundamentação teórica, que 

será apresentada em detalhes nos capítulos 2, 3, 4 e 5. 

Figura 1 – Quadro síntese da fundamentação teórica 

 

Após a apresentação dos fundamentos teóricos, discutiremos a metodologia de 

pesquisa. Do ponto de vista metodológico, nossa pesquisa se utiliza de alguns 

protocolos distintos. Inicialmente conduzimos uma pesquisa bibliográfica para a 

construção de referenciais sobre as necessidades inerentes a cursos de formação 

inicial de professores de matemática, conforme mencionamos anteriormente. 

 A segunda fase de nossa pesquisa é de natureza empírica. Nessa fase, a 

metodologia consistirá em um Estudo de Caso sobre o curso de licenciatura escolhido 

configurando nosso objeto de estudo.  

Adotamos para o Estudo de Caso em questão a mesma concepção 

compartilhada por Yin (2006), Ponte (2006) e Alves-Mazzotti (2006). Nesta 

concepção, o “caso” envolve objeto de interesse (de natureza social) em uma situação 

complexa com importância teórica relevante, para o qual busca-se compreender 

profunda e completamente as suas razões de ser e a sua identidade, investigando 

"como" e "porquê" (em contraposição aos "o que" ou "quanto", comuns nas pesquisas 
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quantitativas) do objeto, relacionados ao tema e às questões de interesse da 

pesquisa. O objetivo dessa metodologia consiste em aprender mais sobre 

determinado assunto a partir de um exemplo muito específico, mas que permita a 

geração de conclusões sobre o fenômeno estudado, usando como base uma 

fundamentação teórica pertinente. 

Na metodologia de pesquisa que se configura como um estudo de caso, 

conhecimento produzido é muito particular à medida que se parte de um exemplo 

específico e a partir dele tenta-se observar fenômenos mais universais. A observação 

de fenômenos universais não se configura como um processo de generalização de 

um comportamento particular de um objeto de estudo para toda uma classe de objetos 

– como aquele pretendido pelas ciências naturais – e não pretende fornecer de forma 

definitiva uma lei geral para determinado fenômeno mas, em vez disso vai produzir 

gradualmente novos conhecimentos cientificamente fundamentados relacionados a 

certo problema e área de pesquisa. Assim, conforme propõe Alvez-Mazzotti (2006), 

não procuramos um caso particular de um conjunto mais amplo para o qual 

generalizaremos os resultados; mas pretendemos, a partir de um conjunto singular de 

fatos observados, encontrar pressupostos teóricos que podem ser aplicados a outras 

situações – no nosso caso, a outros cursos de licenciatura em matemática na 

modalidade EAD on line. 

Buscaremos em nosso método empírico de pesquisa: inicialmente, delimitar 

precisa e adequadamente nosso objeto de estudo, justificando nossa escolha por um 

objeto em particular e pelos instrumentos de coleta de dados sobre este objeto; em 

seguida, evidenciar por meio desses dados as características fundamentais do caso 

para ir além da mera descrição; e, por fim, com a apresentação das respostas às 

nossas questões de pesquisa, contribuir para o aumento do saber ligado ao mundo 

acadêmico e profissional, levando à percepção de novas relações e permitindo melhor 

compreensão e conhecimento do objeto estudado. 

  

1.6 Revisão de literatura 

Antes de iniciar a construção de nossa base teórica, cabe apresentar uma 

revisão de literatura contemplando trabalhos acadêmicos relacionados ao nosso tema 
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de pesquisa. Essa revisão é necessária para evidenciar que nosso trabalho se insere 

nos debates correntes sobre a formação de professores em cursos a distância. Esta 

revisão nos permitiu também analisar resultados e metodologias utilizadas na 

abordagem de trabalhos de pesquisa correlatos ao nosso.  

Assim, a finalidade desta revisão é também afirmar o ineditismo do objetivo e 

das questões de pesquisa de nosso trabalho. Como nossas questões de pesquisa 

estão diretamente relacionadas ao panorama brasileiro para a formação de 

professores, apresentamos nessa revisão bibliográfica, breve síntese sobre trabalhos 

acadêmicos feitos na e sobre a realidade brasileira. 

 Buscamos identificar os primeiros trabalhos acadêmicos relacionados a nosso 

tema, e, nessa busca encontramos uma tese sobre um curso de formação de 

professores a distância que se iniciou antes mesmo da promulgação da LDB de 1996. 

Trata-se do trabalho de Martelli (2003) que realizou um estudo de caso sobre o curso 

de licenciatura em Educação Básica oferecido em conjunto pela Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT). 

Nesse trabalho a autora buscou, caracterizar essa experiência pioneira de formação 

de professores por meio da EAD, analisar as concepções teóricas que dão suporte 

aos projetos de EAD, e apontar elementos essenciais para a elaboração de uma 

política de Educação a Distância para a formação de professores. Nas conclusões, 

Martelli (2003) apresenta como elementos essenciais para a formação de professores 

a distância, a adequação do curso ao público alvo respeitando a diversidade, a 

implementação de uma cultura de autonomia por parte do aluno, o trabalho 

cooperativo, a garantia de do diálogo e interação permanente, o incentivo a prática 

reflexiva como forma de relacionar teoria e prática.  

Um trabalho que agrega importantes contribuições teóricas aos sistemas de 

formação docente a distância é a tese de Prado (2003), cuja pesquisa foi feita em um 

curso de formação continuada de professores (em nível de especialização) visando 

prepará-los para o uso pedagógico das tecnologias educacionais, mais 

especificamente para o uso da linguagem computacional LOGO. Prado (2003)  

buscou analisar o curso de especialização com o objetivo de compreender os 

processos de reflexão que ocorrem na formação que se desenvolve na modalidade a 

distância. Nesse trabalho, Prado identificou novas possibilidades de reflexão – a 
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“reflexão sobre o momento da ação” – proporcionadas pela interação mediada por 

ambientes virtuais, ampliando os níveis de reflexão de Schön quando o ensino e o 

aprendizado se fazem a distância. 

Outro trabalho que consideramos pioneiro foi de Sá (2007) que realizou um 

estudo exploratório e analítico de um curso de licenciatura em pedagogia a distância 

de uma universidade pública antes mesmo da existência da UAB, que se configurou 

em um dos primeiros projetos autorizados pelo MEC na área de formação de 

professores na modalidade de educação a distância a funcionar no Brasil. Nesse 

trabalho o objetivo principal de Sá foi o de analisar as características, as propriedades 

e os elementos constituintes de um sistema de educação a distância para aferir a 

qualidade desse sistema na formação de professores. O trabalho conclui, de forma 

geral, que a qualidade necessária para um curso de formação de professores em 

pedagogia foi atingida graças a organização e articulação de todos os elementos 

constituintes do curso – recursos humanos e tecnológicos. 

 Bittencourt (2008), realiza um estudo de caso sobre outro curso de licenciatura 

em pedagogia que também figurou entre os pioneiros dessa modalidade no estado do 

Paraná. O autor tem como objetivo analisar as percepções sobre a formação de 

professores na modalidade EAD, e também a forma pela qual se dá essa formação 

no referido curso. O trabalho abordou, de forma especial, as dificuldades em se 

diferenciar na prática as funções do tutor e do professor. O trabalho de Bittencourt 

(2008) também se faz em um programa que precede a formação da UAB. 

 Em estudo de característica notadamente comparativa, Rabelo Gomes (2007) 

busca analisar o desempenho de alunos concluintes de um curso de formação de 

professores em um curso de pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo na 

modalidade a distância e compará-lo com o desempenho do mesmo curso na 

modalidade presencial. De forma geral, Rabelo Gomes (2007) conclui que os 

desempenhos dos formandos são muito próximos quando compara as duas 

modalidades, mas aponta que a formação mais robusta é aquela que ocorre na 

modalidade presencial e que o ensino a distância é indicado para favorecer os alunos 

que não tem condições de se deslocar até a universidade. 
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 Buscando trabalhos nacionais que se relacionassem especificamente com a 

formação de professores para o ensino da matemática em cursos a distância, 

identificamos e estudamos também os trabalhos de Santos (2006), Malheiros (2008), 

Morgado (2003), Viel (2011), e Gomes (2012). 

 O trabalho de Santos (2006), se faz sobre um curso de extensão universitária, 

a distância, para professores de matemática e teve como foco o estudo das interações 

entre os participantes do curso visando a construção de conhecimentos sobre 

geometria usando softwares de geometria dinâmica e recursos como o chat e o fórum 

de dúvidas, tendo como base teórica o conceito de seres-humanos-com-mídias de 

Borba e Villarreal (2005). Como conclusão, o trabalho propõe que as diferentes mídias 

condicionam as formas de discussão sobre conjecturas formuladas pelos participantes 

e transformam a forma de se produzir matemática. 

 Ainda em relação a curso de extensão universitária a distância, para 

professores de matemática, temos a tese de Malheiros (2008), que tem como diretriz 

descobrir como ocorre a elaboração de projetos de Modelagem (matemática) ao longo 

do curso a distância. Nesse trabalho a autora conclui que o diálogo e a interação que 

ocorreram por meio de diferentes mídias promoveram o desenvolvimento de uma 

inteligência coletiva que foi utilizada na elaboração dos projetos. O trabalho também 

ressalta o papel das TDIC como protagonistas ao longo de todo o desenvolvimento 

do projeto de modelagem, e o importante papel de orientação (ou tutoria) que se deve 

fazer presente em diversos níveis e sentidos ao longo de todo o curso.  

 Morgado (2003), desenvolve um trabalho de pesquisa sobre um curso de 

formação continuada a distância para professores de matemática. Seu objetivo 

principal foi analisar o processo pelo qual se dá a formação, tendo em vista os 

recursos do ensino a distância. Como resultado de seu estudo, a autora constatou o 

baixo nível de comunicação entre os participantes, em contraste com o alto nível de 

comunicação estabelecido pela coordenadora do curso, e que as interações aluno-

coordenador e aluno-material foram as que mais proporcionaram ganho de 

conhecimento aos participantes do curso. O trabalho também apresenta algumas 

sugestões concretas em relação à melhoria dos ambientes virtuais para favorecer os 

processos de interação. 
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De fato, encontramos apenas dois trabalhos de pesquisa que tratam 

especificamente da formação de professores de matemática em cursos de licenciatura 

a distância, e, por isso, estão mais diretamente relacionados à nossa pesquisa. Trata-

se da dissertação de Gomes (2012) e da tese de Viel (2011).  

O trabalho de Gomes (2012) teve como objetivo elaborar e implementar uma 

proposta de avaliação de um curso de licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), que é ofertada no âmbito do consórcio UAB. A 

pesquisa consiste na aplicação de um sistema de avaliação capaz de produzir 

indicadores que possam subsidiar ações de melhoria e aperfeiçoamento por parte da 

instituição que mantém o curso. De forma geral, esse sistema de indicadores se 

concentra em parâmetros objetivos de infraestrutura, de rendimento dos alunos e 

índice de evasão. Não há uma ênfase específica nos pressupostos da pedagogia do 

ensino a distância, e na consideração da prática como componente curricular. Isso 

diferencia fundamentalmente esse trabalho daquele que desenvolvemos em nossa 

pesquisa. 

De todos os trabalhos que identificamos aquele que se relaciona mais 

diretamente com o nosso trabalho é a tese de Viel (2011), embora os objetivos sejam 

distintos de nosso trabalho. Os objetivos de seu trabalho se concentram em 

compreender como se dá a formação de professor de matemática na licenciatura a 

distância em matemática do consórcio CEDERJ (Centro de Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro). Trata-se de um objetivo bastante amplo que 

foi buscado por meio da resposta a questão de “como se apresenta o modelo de 

formação de professores de matemática do CEDERJ na perspectiva dos alunos 

formados e dos organizadores do curso”. Em seu trabalho, Viel (2011) realiza um 

estudo de caso sobre o referido curso de licenciatura, no qual discute as 

características dos alunos formados, a existência de aulas presenciais, o estudo em 

grupo, as tutorias, os estágios supervisionados, os preconceitos e descrença no curso, 

o uso de tecnologias e, a qualidade do curso e dos profissionais formados. 

Viel (2011) conclui que a formação proporcionada pelo curso é uma 

possibilidade para futuros professores que vivem fora das capitais, e observa que essa 

formação apresenta ainda pontos frágeis que devem ser revistos para a melhoria da 

qualidade da formação do futuro professor de Matemática. Esses pontos são: o 
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estágio supervisionado que “ocorre de forma desintegrada e pobre”; a definição de 

identidade e papéis para professores e tutores; e a falta de professores para contato 

direto com os alunos, e, a sub utilização da TDIC em processos de comunicação e 

interação. Este trabalho é bastante amplo na medida em que aborda vários aspectos 

da formação de professores a distância e se diferencia do nosso projeto de pesquisa 

visto que temos um interesse muito específico na abordagem das práticas como 

componente curricular (PCC) e no uso das TDIC para o aprendizado e o ensino das 

matemáticas intensamente vinculado às PCC. 

 Assim, nossa revisão de literatura sobre as produções acadêmicas 

relacionadas a nosso tema de pesquisa evidenciam que nossos objetivos e questões 

de pesquisa são, de fato, originais. Consideramos ainda que nossos objetivos se 

inserem nas discussões correntes sobre a formação de professores de matemática 

em cursos de licenciatura a distância, adotando um enfoque que ainda não 

identificamos nas pesquisas analisadas. 

 Observamos ainda que, vários dos trabalhos estudados (SÁ, 2007; 

BITTENCOURT, 2008; MARTELLI, 2008; VIEL, 2011; GOMES, 2012) lançam mão de 

metodologias de pesquisa de característica qualitativa e usam instrumentos como a 

análise documental e principalmente entrevistas semiestruturadas. Assim, do ponto 

de vista metodológico nosso trabalho também se aproxima desses trabalhos citados. 

Assim, apresentados o percurso a ser percorrido em nossa pesquisa e uma revisão 

de literatura sobre o tema que abordamos, iniciamos então a apresentação de nossos 

pilares teóricos que subsidiarão a análise de dados colhidos a partir do estudo de caso 

e nos auxiliarão a responder nossas questões de pesquisa. 
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2. Sobre a História do ensino a da aprendizagem a distância 

 

2.1 Surgimento e evolução do Ensino a Distância 

O ensino a distância em sua primeira geração, que fazia uso da comunicação 

por meio dos serviços postais, tem pouco mais de 160 anos e surgiu com a 

necessidade de preparação cada vez maior das populações frente às necessidades 

impostas, primeiro pela Revolução Industrial, seguida pela Revolução Científica, 

culminando na revolução tecnológica (SÁ, 2007; MARTELLI, 2003; GOUVÊA e 

OLIVEIRA, 2006; PETTERS, 2003; KEEGAN, 1996). Nasceu da necessidade de 

suprir uma defasagem que estava sendo deixada pelos sistemas educacionais 

convencionais que, sendo elitistas, não tinham capacidade de atendimento adequado 

ao grande contingente humano das sociedades modernas. 

 O advento dos meios de comunicação por radiodifusão e teledifusão abriu 

novíssimas e importantes perspectivas para os processos de ensino a distância, 

inaugurando a chamada segunda geração do ensino a distância (SÁ, 2007; GOUVÊA 

e OLIVEIRA, 2006). É durante esta segunda geração que o Brasil se insere na história 

do ensino a distância mundial. Embora tenham surgido iniciativas, como o Instituto 

Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, pautados pelo uso do material por 

correspondência nos anos 1940, foram o rádio e a televisão os principais suportes dos 

grandes programas de educação a distância brasileiros implementados na segunda 

metade do século XX (RODRIGUES e RUFINONI, 2006). 

 Enquanto o Brasil implementava programas como o Madureza e o Projeto 

Minerva, utilizando o rádio e a televisão para formar grandes contingentes de 

brasileiros em regime de suplência, a Europa se preparava para mudar o patamar dos 

processos de educação a distância, institucionalizando-a efetivamente como parte dos 

projetos educacionais nacionais por meio da criação das “Universidades Abertas” 

Peters (2003). Nos anos 1970, duas iniciativas Europeias – a Open University na 

Inglaterra e a UNED-Madri7 na Espanha – estabeleceram um modelo de atuação que 

seria adotado em âmbito mundial (KEEGAN, 1996). 

                                            
7 Universidade Nacional de Educação à Distância de Madri 



41 
 

 
 

 Somando-se à concepção de “Universidade Aberta”, as duas últimas décadas 

do século XX foram profundamente marcadas pelos reflexos da revolução tecnológica, 

trazendo o uso dos microprocessadores e da internet para os processos educacionais 

em todas as suas esferas, inclusive no ensino a distância Sá (2007). As novas 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) proporcionaram a 

agregação de características como interação e interatividade nos processos de ensino 

a distância, inaugurando o que chamamos de terceira geração do ensino a distância 

– a EAD on line. 

 

2.2 O ensino superior na modalidade EAD on line no Brasil e a formação de 

professores 

De maneira muito contundente, a partir do final da última década do século XX, 

a disseminação das modalidades de ensino a distância ficou intimamente ligada à 

história da formação de professores no Brasil. De certa forma, a trajetória histórica da 

formação de professores no Brasil – dentro do contexto maior da história da educação 

em nosso país – trilhou um caminho que levou este tipo de formação a ser considerado 

um curso universitário dos mais propícios para se iniciar o uso da Educação a 

Distância na modalidade on line. De fato, os cursos de licenciatura praticamente 

inauguraram o uso da EAD no ensino superior regular do Brasil. 

A redemocratização do Brasil, em termos de Educação, culminou na 

promulgação da LDB de 1996, que além de abrir caminhos para novos parâmetros 

curriculares para a escola básica e novas diretrizes para a formação de professores, 

também abriu definitivamente as portas para o uso da EAD, prioritariamente no ensino 

superior. Frente a um cenário de inadequação da formação de boa parte dos docentes 

em exercício no ensino básico, o poder público identificou a oportunidade e incentivou 

o uso de cursos de graduação a distância para a formação de professores em 

exercício (GIOLO, 2008). Esses programas se estenderam naturalmente para a 

formação de professores em geral, visto que o crescente contingente de alunos da 

escola básica demanda cada vez mais novos professores. 

 O incentivo governamental levou à articulação de projetos como o Pró-

Licenciatura, que viria a estabelecer um modelo de parcerias entre as instituições de 
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ensino superior (FRANCO, 2006), lançando as bases para a criação da “Universidade 

Aberta do Brasil” (UAB) em 2005. Apesar do nome “Aberta”, seus cursos não são 

“abertos” no mesmo sentido de cursos que existiam cursos da “Open University”, nos 

quais o aluno tinha flexibilidade de conceber seu próprio currículo e direcionar mais 

livremente seu aprendizado. Os primeiros cursos da UAB, todos voltados à formação 

de professores da escola básica, eram cursos superiores de universidades públicas 

filiadas a consórcios de universidades. Esses cursos, apesar das diferenças 

metodológicas que a nova modalidade de ensino requer, tinham seus ementários 

totalmente definidos. O termo “Aberta” no âmbito brasileiro se refere de forma ma is 

próxima à democratização do ensino superior que a nova modalidade proporciona 

frente à ampliação da acessibilidade e da capilaridade, permitindo o curso do ensino 

superior por parte de alunos que, de outra forma, não teriam como se deslocar aos 

grandes centros onde se localizam os programas presenciais. 

 

2.3 A História recente da EAD brasileira em números 

O Censo da Educação Superior8 do MEC/INEP começou a apresentar dados 

do Ensino Superior na Modalidade EAD a partir do ano 2001, tendo o ano 2000 como 

ano base. Com base nos dados oficiais deste censo, buscamos ilustrar as 

características do uso da EAD no ensino superior brasileiro logo após as primeiras 

regulamentações legais sobre sua prática, que ocorreram em 1998. 

Em números absolutos, o número de matrículas em cursos superiores na 

modalidade EAD cresceu rapidamente, conforme podemos observar no gráfico a 

seguir (Figura1). 

                                            
8Ou Sinopse Estatística da Educação Superior. 
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Figura 2 - Evolução da EAD no ensino superior brasileiro 

  

Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior9 do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012 

 

Em pouco mais de uma década após as primeiras regulamentações, temos 

mais de 1 milhão de alunos matriculados em cursos superiores a distância, o que 

representa 15,8% do total de matrículas no ensino superior brasileiro (Sinopse 

Estatística da Educação Superior de 2012). 

No período inicial, a iniciativa de oferta de cursos coube quase exclusivamente 

às instituições públicas, atendendo à determinação da LDB segundo a qual o poder 

público deveria incentivar a implementação dos programas de ensino a distância. O 

primeiro modo de o governo iniciar o cumprimento de tal determinação foi incentivando 

a oferta de cursos superiores na modalidade EAD por parte das instituições públicas. 

O predomínio do setor público na oferta dos cursos se manteve até 2004. 

Entretanto, a partir de 2005 houve uma explosão de oferta de cursos por parte das 

instituições particulares, conforme ilustra a Figura 3 abaixo. 

                                            
9 Consultadas em http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse, acesso em 
dezembro/2013. 
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Figura 3 - Quantidade de Cursos Superiores EAD em função da Natureza da Instituição 

  

Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

 A participação do setor privado só apresentou ligeiro arrefecimento a partir de 

2007, quando o MEC publicou uma nova e mais rígida versão dos Referenciais de 

Qualidade para a Educação a Distância, em atendimento ao decreto 5622 de 2005, 

que veio para substituir os decretos anteriores que regulamentaram inicialmente a 

EAD no ensino superior brasileiro. 

Segundo Giolo (2008), o decreto 5622 de 2005 foi motivado pela necessidade 

de imposição de diretrizes mais firmes no sentido de garantir a qualidade e o rigor dos 

programas a distância dada a forte entrada de instituições privadas neste “novo 

mercado”. Esse decreto estabeleceu condições mais rígidas para o credenciamento 

de instituições para a oferta de cursos na modalidade EAD, exigindo aderência plena 

aos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, que foram concebidos 

em 2003. 

A necessidade observada pelo poder público de enrijecer os critérios de 

autorização e fiscalização de cursos superiores ainda pode ser justificada com alguns 

dados do MEC/INEP, relativos a 2012. O número de cursos superiores a distância 

disponibilizados pelas IES privadas representam 2% de todos os cursos superiores 

do país, conforme a figura abaixo. 
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Figura 4 - Distribuição dos Cursos Superiores -2012 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

 

Porém, o número de matrículas em cursos superiores privados na modalidade 

EAD representa 13,2 % do total das matrículas no ensino superior brasileiro, conforme 

a figura abaixo. 

Figura 5 - Distribuição das matrículas em Cursos Superiores -2012 

 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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instituições privadas já é de 13,2% dos concluintes em todo o ensino superior 

brasileiro.  

Figura 6 - Distribuição dos concluintes dos Cursos Superiores -2012 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

  

Diante de tais evidências, é natural que se conclua que os cursos superiores 

das instituições privadas na modalidade EAD apresentam um índice muito maior de 

matriculados por curso e de concluintes por curso, em relação tanto aos cursos da 

modalidade presencial quanto aos cursos da modalidade EAD nas instituições 

públicas. Esses índices são mostrados nas tabelas abaixo. 

Tabela 1- Média de matriculados por 
curso superior no Brasil em 2010 

Tabela 2 - Média de Concluintes por curso 
superior no Brasil 2010 

  
IES 

Públicas 
IES 

Privadas Consolidado 

Modalidade 
EAD 428,4 1463,5 970,3 
Modalidade 
Presencial 165,1 207,1 192,8 

Consolidado 175,4 245,2 220,9 
 

  
IES 

Públicas 
IES 

Privadas Consolidado 

Modalidade 
EAD 82,9 218,5 151,8 
Modalidade 
Presencial 19,5 33,1 28,5 

Consolidado 22,0 38,8 33,0 
 

Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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concluintes do ensino superior em geral. Estes números vão de encontro a prescrições 

dos Referencias de Qualidade para a Educação a Distância, uma vez que estes 

enfatizam a necessidade de individualização dos processos de ensino nos cursos que 

se utilizam da modalidade EAD, o que por si só deveria ser um limitador para o 

eventual ganho de escala que esta modalidade possa proporcionar para as 

instituições que as adotam. Ademais, como vimos, o objetivo do poder público ao 

incentivar o uso da modalidade EAD no ensino superior não é prioritariamente o ganho 

de escala, mas sim a democratização e a capilarização da oferta de ensino superior 

no Brasil. Não resta dúvida de que instituições que apresentam 1,4 mil alunos 

matriculados por curso – enquanto a média nacional é de 221 – e formam 218 alunos 

por curso por ano – enquanto a média nacional é de 33 – devem ser priorizadas nos 

processos de avaliação e recertificação promovidos pelo MEC. 

 Mas o que pretendemos aqui é nos aprofundarmos quanto aos cursos 

relacionados à formação de professores e, mais detalhadamente, nos cursos de 

licenciatura em matemática, objetos de nossa tese. 

 

 

2.3.1 A História recente da Licenciatura em Matemática na modalidade EAD on 

line em números 

  

Quando analisamos somente o universo dos cursos na modalidade EAD, 

verificamos a queda gradativa da participação de cursos voltados à formação de 

professores no total de cursos na modalidade EAD (figura 6). 
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Figura 7 - Participação dos cursos em EAD voltados à formação de professores 

  

Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

 Quando avaliamos a participação dos cursos de formação de professores no 

total de matrículas da modalidade EAD, vemos que tanto no setor público quanto no 

setor privado, estes cursos perderam participação, sendo que esta participação é 

maior em instituições públicas (nas quais 59% das matrículas em cursos superiores 

em EAD de 2012 eram voltados à formação de professores), do que em instituições 

privadas (com apenas 37% das matrículas em cursos superiores em EAD 

relacionadas à formação de professores). A figura abaixo (figura 7) ilustra a evolução 

destes números. 

Figura 8 - Participação dos cursos de formação de professores no total de matriculados, por 
natureza da instituição 

 

 
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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Em 2012, nas instituições públicas, os cursos de formação de professores 

responderam por 37% do total de concluintes dos cursos de EAD, enquanto nas IES 

privadas a participação dos cursos de formação de professores no total de concluintes 

foi de 45%. 

Especificamente em relação aos cursos de licenciatura em matemática na 

modalidade EAD, estes apresentam uma participação estável ao longo do tempo 

dentro do total de cursos voltados à formação de professores nesta modalidade, 

conforme o gráfico abaixo. 

 

Figura 9 - Participação dos cursos de Licenciatura em Matemática no total de cursos 
voltados para a formação de professores 

 
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

 

No que tange à participação do setor privado na oferta de cursos de licenciatura 

em matemática na modalidade EAD, percebemos que ela tende a se estabilizar em 

torno de 35% do total de matriculados nesses cursos. Assim, em relação às 
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Figura 10 - Matrículas em Cursos de Licenciatura em Matemática EAD pela Natureza da 
Instituição 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

  

Apesar da participação das IES públicas com 64% total de matrículas das 

licenciaturas a distância em 2012, quando analisamos a participação destas 

instituições no total de concluintes, vemos que esta participação não se mantém, pois 

as instituições públicas formam 55% do total de concluintes das licenciaturas em 

matemática a distância (Figura 11).  

Figura 11 - Concluintes dos Cursos de Licenciatura em Matemática EAD pela Natureza da 
Instituição 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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Outra análise importante a ser feita se relaciona à participação da modalidade 

EAD no universo de cursos de licenciatura em matemática. A Figura 12, a seguir, nos 

mostra que a participação de programas na modalidade EAD no total de Cursos de 

Licenciatura em Matemática apresenta aumento lento, porém consistente.  

Figura 12 - Participação dos Cursos de Licenciatura em Matemática na EAD no total de 
Cursos (EAD e Presencial) 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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25% nas instituições públicas – base 2012 (Figura 13). É possível observar também 

que este índice vem caindo nas instituições públicas desde 2008, mas é crescente 

quando o avaliamos nas instituições privadas. Ainda, a participação maior na 

contagem de matrículas (da ordem de 28% no total de instituições públicas e privadas) 

do que na contagem de cursos (10% dos cursos entre instituições públicas e privadas) 

revela que a característica dos cursos de EAD em geral de concentrarem mais alunos 

por curso também se reflete nos cursos de licenciatura. 
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Figura 13 - Participação de matrículas em cursos de Licenciatura em Matemática na 
modalidade EAD pela natureza da instituição 

 

 
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

 

 Em relação aos egressos dos cursos superiores em licenciatura, notamos um 

aumento significativo no percentual de concluintes oriundos da modalidade EAD a 

partir de 2007 (Figura 14). Em 2011 e em 2012, um quarto dos concluintes dos cursos 

de licenciatura em matemática cursou a graduação na modalidade EAD.   

Figura 14 - Participação dos concluintes da Licenciatura em Matemática na EAD no total de 
Concluintes (EAD e Presencial) 

 

 
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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Quando consideramos a quantidade de cursos e alunos matriculados, 

verificamos nos números do MEC/INEP que, em relação a estes indicadores, as 

instituições públicas predominam, como mostram os gráficos abaixo (Figura 15 e 

Figura 16). 

Figura 15 - Distribuição dos Cursos Superiores de Licenciatura em Matemática-2012 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 

 

Figura 16 - Distribuição das Matrículas nos Cursos Superiores de Licenciatura em 
Matemática-2012 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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Quando o indicador avaliado passa a ser o número de concluintes, notamos 

uma distribuição semelhante a distribuição do número de matriculados conforme 

ilustra a figura abaixo (Figura 17). 

Figura 17 - Distribuição dos Concluintes nos Cursos Superiores de Licenciatura em 
Matemática – 2012 

  
Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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modalidade EAD de instituições privadas formaram, em média, quase 60 alunos por 

curso. As tabelas abaixo ilustram a discrepância entre o índice de formados por curso 

nas instituições privadas na modalidade EAD. 

Tabela 3 - Média de Matriculados por 
Curso de Licenciatura em Matemática – 
2012 

Tabela 4 - Média de Concluintes por Curso 
de Licenciatura em Matemática - 2012 

  
IES 

Públicas 
IES 

Privadas   

Modalidade 
EAD 314,5 462,3 355,4 
Modalidade 
Presencial 113,4 60,4 93,7 

  135,0 89,5 118,5 
 

  
IES 

Públicas 
IES 

Privadas   

Modalidade 
EAD 27,8 58,8 36,4 
Modalidade 
Presencial 6,4 20,4 11,6 

  8,7 23,2 13,9 
 

Fonte de Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Superior do MEC/INEP compiladas de 2000 até 2012. 
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2.4 Recapitulando ideias 

Em relação aos números recentes da evolução da modalidade EAD no ensino 

superior, vemos um rápido crescimento em pouco tempo – mais de um milhão de 

alunos matriculados em cursos superiores nesta modalidade no ano de 2010. Nestes 

números, ao longo da primeira década do século XXI, constatamos a diminuição 

relativa dos cursos voltados à formação de professores, motivação inicial do poder 

público para incentivar a expansão dos programas de graduação a distância no Brasil. 

Ao mesmo tempo que os programas de formação de professores perdem 

espaço para outros cursos superiores em geral, vemos a entrada avassaladora da 

iniciativa privada na oferta de cursos na modalidade EAD. Essa participação deve se 

tornar objeto de atenção das políticas públicas quando os programas à distância das 

instituições privadas apresentam taxas altíssimas de concluintes anuais por curso. 

Tais taxas contradizem, em princípio, os pressupostos dos Referenciais de Qualidade 

para Cursos Superiores em EAD, que indicam estratégias no sentido da 

individualização do processo de ensino. 

Como consequência do avanço da iniciativa privada, novos decretos – como o 

decreto 5622 de 2005 – revogam os decretos iniciais que regulamentavam a oferta e 

credenciamento de cursos a distância, no sentido de garantir a qualidade dos 

programas oferecidos à distância. Surge uma nova edição dos Referenciais de 

Qualidade para Cursos Superiores em EAD em 2007, e ainda nesse ano o governo 

federal publica mais um decreto – número 6303 – procurando organizar o setor de 

ensino a distância na educação superior, apresentando novas exigências com o 

objetivo de que a livre concorrência não acabe por desvirtuar a missão da educação 

a distância no Brasil. No mesmo ano, é publicada a portaria normativa 2 do MEC, 

apresentando novos instrumentos de avaliação para credenciamentos das instituições 

de ensino superior e autorização de cursos de graduação a distância. 

De fato, os instrumentos legais, além de tratarem de questões relativas à 

equiparação de cursos na modalidade presencial e a distância que legitimem o ensino 

superior a distância, refletem o pensamento do poder público em relação aos 

parâmetros rígidos de qualidade sobre os quais devem se pautar os programas de 

graduação a distância, especialmente quando estes foram concebidos com a missão 
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primeira de formar professores para a escola básica brasileira. Por isso, julgamos 

imprescindível em nosso trabalho uma análise do arcabouço legal criado e revisado 

para dar suporte ao empreendimento da implementação do ensino superior a distância 

no Brasil. Nos dedicaremos a esta tarefa no capítulo 5, específico para tratar das 

diretrizes legais que regulamentam e norteiam a educação a distância no Brasil. Antes 

porém de iniciarmos esse referido capítulo, julgamos necessária a construção de dois 

pilares de fundamentos teóricos importantes neste trabalho: uma fundamentação 

teórica para a educação a distância e outra relacionada aos pressupostos teóricos 

para a formação de professores de matemática em cursos de licenciatura. 

Consideramos que, assim, abordaremos a legislação brasileira à luz de referenciais 

teóricos robustos tanto em relação às teorias de EAD quanto aos pressupostos para 

a formação nas licenciaturas em matemática. 

Antes, porém, de iniciarmos os capítulos relacionados à fundamentação teórica 

citada, tecemos uma observação final em relação à história da formação de 

professores no Brasil. Como foi exposto, essa história é marcada por um processo de 

diminuição dos requisitos em relação à formação do futuro docente. Esta formação – 

marcada historicamente pela compartimentação dos saberes em termos de 

conhecimentos específicos do conteúdo a ser ensinado e conhecimentos 

pedagógicos, tratados de maneira isolada nos programas de formação – foi aligeirada 

em termos qualitativos ao longo do tempo, e é um dos fatores (longe de ser o único) 

que contribui para o baixo rendimento dos estudantes da escola básica. Assim, temos 

de nos preocupar em manter um padrão de qualidade para os programas de 

graduação a distância, para que não se constituam em outro aspecto do aligeiramento 

qualitativo da formação inicial. Para além disso, temos de vislumbrar a possibilidade 

de usar essa nova modalidade como forma de estabelecer parâmetros para a 

formação de professores que possam resgatar também a qualidade dos cursos 

presenciais, historicamente depreciada. 
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3. Sobre os fundamentos da Educação a Distância 

 

3.1 Uma definição para a Educação a Distância 

O estabelecimento de nosso quadro teórico que subsidiará nossas análises em 

relação aos processos de educação a distância necessita, antes de tudo, da adoção 

de uma definição precisa do que entendemos por educação a distância. 

Adotaremos, para fins desta pesquisa, a concepção de Keegan (1996), visto 

que este autor já procurou nela abranger e concatenar o entendimento de vários 

autores, como Dohmen, em 1967; Peters, em 1973; Moore, em 1973 e 1990; 

Holmberg, em 1977; e, mais recentemente, de Garrison e Shale em 1987; Barker et 

al., em 1989; Portway e Lane em 1994. Keegan procurou definir a educação a 

distância por meio de suas características intrínsecas. Assim, a educação a distância 

é uma forma de educação intencional caracterizada por: 

 separação física entre professores e alunos durante a maior parte do 

processo de ensino; 

 maior influência da forma de organização institucional, tanto no 

planejamento e preparação dos materiais didáticos como na provisão 

estruturada de serviços de suporte ao estudante; 

 uso de meios técnicos e tecnológicos, tanto para conduzir o conteúdo 

dos cursos quanto para “unir” professores e alunos no cumprimento 

dos objetivos do curso; 

 provisão de formas de “comunicação de mão dupla” como meio para 

garantir o diálogo entre os envolvidos no curso – alunos, professores 

e tutores; 

 a quase ausência do “grupo” físico de estudantes durante a maior parte 

do curso, o que naturalmente faz com que os métodos de ensino 

partam da visão dos alunos como “indivíduos" e não como “grupo”. 

A separação física é a principal característica da educação a distância e é o 

que a distingue fundamentalmente da educação convencional. Ela implica em uma 

separação fundamental dos tempos das ações de ensino e dos tempos das ações de 

aprendizagem.  
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Embora logicamente bem definida, e mesmo levando-se em conta a factual 

eficácia e o sucesso de alguns programas de educação a distância, como os já citados 

cursos de graduação da Universidade Aberta do Reino Unido, emocionalmente ainda 

há forte sentimento de que a educação verdadeira e genuína só pode ocorrer em 

situações face a face (PERRY, 1968 apud KEEGAN, 1996). Assim, Keegan defende 

que, ainda que já tenhamos uma definição precisa, “é central para superar as barreiras 

de aceitação [da educação a distância] uma sólida base de fundamentação da 

educação a distância e a formulação de guias de boas práticas” (KEEGAN, 1996, p. 

27). 

Assim, estando caracterizada a educação a distância de modo preciso, nos 

dedicaremos nesta fase do trabalho a apresentar uma fundamentação teórica 

consistente para estabelecer um quadro que nos forneça condições de explicar alguns 

fatos que podemos observar na prática do ensino à distância (uma teoria explicativa), 

como por exemplo a necessidade de haver professores e tutores envolvidos num 

mesmo programa, bem como determinar relações de causa e efeitos (uma teoria 

preditiva), para determinar níveis esperados de evasão em função da estrutura de 

curso adotada, ou os fatores que tornam um curso a distância eficiente em termos de 

custo e eficaz em termos da qualidade de formação.  

 

3.2 Um quadro teórico para a Educação a Distância 

Para construir nosso quadro sobre uma Teoria da Educação à distância, 

buscamos subsídios tanto nos desenvolvimentos relativamente mais recentes – como 

as construções de Desmond Keegan, Michael Moore e, no Brasil, José Armando 

Valente – quanto em desenvolvimentos iniciais cujas ideias continuam vigorosas – 

como os constructos de Otto Peters e Börje Holmberg. Entendemos que as ideias 

destes autores podem ser combinadas para formar um quadro teórico completo que 

abrange desde questões macroestruturais da educação a distância, como os tipos de 

instituições, arranjos institucionais e suas estratégias organizacionais e gerenciais, 

bem como as questões pedagógicas, como as que envolvem estratégias de criação 

dos materiais instrucionais, a consideração do perfil dos estudantes e a necessidade 

de suporte aos alunos de um curso a distância. 
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 Após uma revisão bibliográfica sobre as principais contribuições dos teóricos 

da educação a distância já citados, buscamos integrar suas construções teóricas num 

quadro único. Para isso, inspirados pelas considerações da abordagem sistêmica na 

edificação de uma teoria de educação a distância, feitas por Saba (2007), 

consideramos conveniente analisar teoricamente a educação a distância de acordo 

com três dimensões que identificamos e que se encontram relacionadas entre si, 

conforme a figura abaixo que elaboramos. 

Figura 18 – Relacionamento das dimensões teóricas da Educação a Distância 

 

 

Interpretação do autor sobre a descrição de hierarquia dos níveis (dimensões) de sistemas de 
Educação a distância elaborado por Saba (2007, p. 51) 

 

 A dimensão administrativa está ligada à forma como as instituições de 

educação a distância se inserem dentro do sistema educacional maior ao qual 

pertencem. Nessa dimensão, são definidos aspectos relacionados à autonomia da 

instituição e ao relacionamento desta com outras esferas educacionais; com outras 

instituições sociais, sejam educacionais ou não; com a sociedade no sentido mais 

amplo. Assim, são delineados alguns modelos de arranjos administrativos que 

comportam programas de educação a distância, que detalharemos logo mais adiante. 

 Na dimensão organizacional do quadro teórico se moldam as formas pelas 

quais a instituição se organiza internamente para alcançar os objetivos de ensinar a 

distância. Nesta dimensão são definidos papéis e responsabilidades dos atores 

envolvidos, bem como processos e procedimentos necessários para que sejam 

cumpridas as metas educacionais estabelecidas. Assim, neste nível também devem 

se estabelecer os processos ligados à garantia de atendimento da demanda, seja em 

termos quantitativos ou qualitativos. Se a dimensão administrativa estabelece as 
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formas pelas quais a instituição se apresenta frente a outros agentes externos da 

sociedade, a dimensão organizacional estabelece formas de estruturação interna dos 

programas de educação a distância, normatizando processos pelos quais a instituição 

se relaciona e atende seus alunos. 

 Quando nos referimos à dimensão pedagógica, estamos aqui focando os 

aspectos desta dimensão que diferenciam de forma mais importante o ensino a 

distância do ensino presencial. Assim, reconhecemos que esta dimensão é muito 

ampla e, em muitos aspectos, como aqueles ligados aos conteúdos específicos do 

curso a distância (ou seja, que tipo de saberes o curso proporcionará), ela compartilha 

os mesmos pressupostos teóricos adotados para cursos presenciais. 

Porém, em cursos presenciais a contiguidade física entre quem ensina e quem 

aprende proporciona possibilidades que não encontramos na educação a distância no 

que diz respeito:  a estratégias de apresentação dos conteúdos; ao acompanhamento 

do rendimento e aproveitamento dos alunos; a possibilidades de mudanças de 

abordagem imediatas; e, às possibilidades de readequação do discurso e de 

atividades para a aprendizagem, em função de comportamentos particulares do grupo 

de alunos. Para que possamos “emular” essas possibilidades no ensino a distância, é 

importante que pedagogicamente o curso se organize com atenção especial ao 

conceito de “distância transacional” (MOORE, 2007), que é uma variável pedagógica 

de alta relevância para programas à distância que abordaremos mais adiante nesse 

trabalho. 

3.2.1 A dimensão Administrativa: a caracterização teórica dos tipos de instituições 

de ensino a distância. 

Para caracterizar teoricamente a dimensão administrativa de forma a abranger 

a totalidade de programas de educação a distância, buscamos respaldo num trabalho 

realizado por Keegan (1996) com o objetivo de distinguir os diferentes tipos de 

instituições voltadas a oferecer tais programas.  

 A caracterização apresentada por Keegan (1996) parte da distinção de dois 

grandes tipos de instituições: as instituições “autônomas” e os “departamentos de 

ensino à distância” dentro de instituições de ensino convencionais. Para a 

caracterização de autonomia, a instituição deve apresentar independência 
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administrativa relativa à: gestão financeira, processos de avaliação e certificação dos 

alunos, desenvolvimento curricular e de materiais didáticos e gestão dos sistemas de 

comunicação e distribuição e dos sistemas de suporte ao estudante. Ainda, as 

instituições autônomas são voltadas exclusivamente ao provimento de educação a 

distância e não se submetem a instituições educacionais hierarquicamente superiores 

Instituições Autônomas de Educação a Distância 

 Dentro do grupo das instituições autônomas, a tipologia de Keegan (1996) 

reconhece dois subgrupos. O primeiro subgrupo identificado é composto por “escolas 

ou colégios por correspondência públicos ou privados”, caracterizado pelo 

atendimento prioritário a estudantes da educação básica ou a adultos em cursos de 

suplência ou técnicos/profissionalizantes. Neste subgrupo, o meio prioritário de 

comunicação é a correspondência, física ou eletrônica, e o diálogo estabelecido é 

mínimo comparado ao diálogo buscado por instituições do outro subgrupo. Quanto à 

ligação entre os materiais didáticos e os processos de aprendizagem, o primeiro 

subgrupo, à medida que minimiza as oportunidades de diálogo também credita grande 

parcela de responsabilidade pelo aprendizado a atributos como a independência e 

autonomia dos estudantes, diminuindo o grau de conexão entre os materiais didáticos 

e o aprendizado. Assim, as instituições do primeiro grupo se voltam mais à gestão de 

currículo e à avaliação do aprendizado do que ao desenvolvimento de estratégias 

didáticas para o ensino a distância.  

O segundo subgrupo das instituições autônomas é nomeado por Keegan 

(1996) como as “universidades de ensino à distância” ou “universidades abertas”. 

Neste subgrupo, o foco é a provisão de educação para o nível universitário ou de pós-

graduação. Os meios de difusão de materiais e suporte também são mais 

diversificados e buscam o estabelecimento de uma interlocução mais intensa entre o 

estudante e as áreas de suporte ao aprendizado. A troca de postáveis, em meio 

mecânico ou eletrônico, é apenas um dos componentes para o estabelecimento do 

diálogo, e suas estruturas de serviços aos estudantes também disponibilizam, por 

exemplo, tutorias presenciais, suporte em tempo real mediado por computador na 

plataforma internet e laboratórios, dependendo dos conteúdos relacionados ao curso. 

O exemplo mais contundente de instituição pertencente a este subgrupo é, sem 

dúvidas, a “Open University” do Reino Unido. No Brasil, não temos ainda uma 
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instituição nestes moldes. A Universidade Aberta do Brasil (UAB) se enquadrará em 

outro tipo de instituição na tipologia de Keegan, como veremos mais adiante, pois se 

trata de um consórcio de instituições de ensino voltadas prioritariamente ao ensino 

universitário presencial.  

Departamentos de ensino à distância dentro de instituições de ensino 

convencionais 

 Keegan (1996) identifica e formaliza em seus estudos três tipos de organização 

de departamentos de ensino à distância em instituições convencionais de ensino. 

Esses departamentos não usufruem da mesma autonomia de instituições autônomas 

voltadas exclusivamente para educação a distância. 

 O primeiro subgrupo dos arranjos não autônomos é identificado como o grupo 

dos “departamentos independentes das instituições de ensino convencional”. Trata-

se de um modelo bastante usado e disseminado em nível mundial, no qual uma 

instituição de ensino convencional funda uma “divisão” ou “departamento” de ensino 

a distância.  

Keegan (1996) relata que os “departamentos de ensino à distância” 

normalmente se originam de um braço dos departamentos de extensão universitária, 

mas este arranjo não é exclusivo, considerando que estes departamentos também 

assumem a gestão de cursos de pós-graduação e graduação. Os professores que 

produzem os cursos normalmente são professores dos departamentos de ensino 

convencional, e os tutores tanto podem ser professores do quadro permanente de 

funcionários da instituição como podem ser contratados temporariamente durante o 

período do curso. 

 O segundo subgrupo dos arranjos não autônomos congrega instituições em 

regime de consórcio, que consiste na formação de um grupo de instituições voltadas 

ao ensino convencional e/ou outros tipos de instituições – não necessariamente 

educacionais –, que unem seus recursos para conceber um programa de educação a 

distância (KEEGAN, 1996). Esse modelo é particularmente interessante para cursos 

que visam atender estudantes espalhados por uma grande extensão territorial, visto 

que a gestão de unidades de polos de suporte regionais pode ser dividida e o conjunto 

da estrutura implementada pode ser compartilhado.  
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O interessante neste tipo de arranjo é que pode congregar instituições não 

necessariamente ligadas ao meio educacional, com a possibilidade de envolver 

instâncias governamentais e empresas privadas provedoras de serviços de 

comunicação ou de suporte tecnológico, entre outras. Conforme aponta Keegan 

(1996), o consórcio trata de um modelo bastante sofisticado a ser implementado, 

enquanto várias instituições envolvidas devem abrir mão de uma parte de sua 

autonomia em prol dos interesses do grupo, assim como envolve decisões relativas à 

filiação dos estudantes (qual é a instituição responsável pela matrícula dos 

estudantes?), decisões sobre a responsabilidade pela certificação, bem como a 

definição de responsabilidades de todos os envolvidos perante os órgãos de 

acreditação. 

 Um exemplo significativo da formação de consórcios para o provimento de 

educação à distância é a National Technological University nos Estados Unidos 

(DAVIS, 1995, apud KEEGAN, 1996). Este consórcio, criado na década de 1980, 

congregava quarenta e sete universidades norte-americanas consorciadas na década 

de 1990. No Brasil, o exemplo mais notável é a já abordada iniciativa de consórcio 

para a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), envolvendo instituições 

públicas de ensino superior e instituições de poder públicas locais como, governos 

estaduais e municipais. 

 O terceiro e último subgrupo dos arranjos não autônomos é conhecido como 

“Modelo Integrado”. Neste modelo, um único curso é oferecido por uma instituição de 

ensino convencional em um modelo dual, que pode ser cursado tanto por alunos 

presentes na universidade ou na escola quanto por alunos a distância.  

 De forma sintética, podemos representar a tipologia de Keegan para os arranjos 

administrativos de instituições de educação a distância conforme o diagrama abaixo. 
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Figura 19 – Tipologia de Keegan para a classificação das Instituições de Ensino a Distância 
em função do arranjo administrativo. 

 

Adaptação da ilustração de Keegan (1996, p. 131)  

 

 Este diagrama nos permite situar o modelo de atuação das instituições que 

atuam na educação a distância a partir de um modelo de categorização simples e já 

bem estabelecido pela prática desta forma de ensino. Trata da identificação de 

possíveis arranjos administrativos, sem a pretensão de abarcar os processos de 

organização interna das instituições de ensino para o cumprimento dos seus objetivos. 

Esses processos de organização interna têm sido estudados e teorizados por 

Otto Peters desde o final da década de 1960, passando desde então por constantes 

atualizações frente a considerações tecidas por outros teóricos. Entendemos, porém, 

que o arcabouço teórico elaborado por Peters (1983), embora provoque reações 

diversas dos estudiosos da educação, se traduz em um modelo coerente para explicar 

os modos pelos quais a educação a distância precisa se organizar internamente nas 

instituições de ensino.  
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3.2.2 A dimensão Organizacional: a caracterização teórica dos modos de 

organização interna das instituições de ensino a distância.  

O ensino presencial, baseado em palestras e seminários ou sessões práticas 

de ensino, continua baseado em alguns dos mesmos princípios pelos quais se 

pautavam o ensino nas universidades medievais (PETERS, 1983). Esta forma de 

ensino – chamada por Peters (1983) de pré-industrial – apresentou poucas mudanças 

em sua estrutura básica desde o início da Revolução Industrial, ou mesmo após seu 

apogeu no século XIX. Discussões em relação à centralidade das aulas (se centradas 

no professor, nos conteúdos, ou na aprendizagem dos alunos) sem dúvida ocorreram 

e tiveram forte impacto em questões didáticas e pedagógicas na prática do que ocorre 

em sala de aula, porém a estrutura do grupo de alunos que se reúne em tempos pré-

estabelecidos junto ao professor para “assistir” aulas permanece quase inalterada. 

Para Peters (1983), o estudo da educação a distância fica seriamente limitado 

se usarmos o modelo de ensino pré-industrial para tentar descrevê-lo ou explicá-lo. 

Em busca de um modelo plausível e analisando os condicionantes históricos e sociais 

que levaram à Revolução Industrial, o autor citado propõe que, enquanto a estrutura 

do ensino acadêmico pré-industrial permaneceu relativamente ilesa em relação aos 

efeitos da revolução, o ensino a distância é notadamente consistente com os 

princípios e as tendências derivados da industrialização.  

Com esta ideia em mente, Peters usou conceitos, princípios e elementos 

estruturais de teorias de produção industrial para interpretar e explicar as formas de 

organização interna das instituições voltadas à educação a distância. Porém, como 

observa o autor citado, isto não significa que os processos de ensino e de 

aprendizagem que ocorrem na educação a distância possam ser equiparados aos 

processos de produção industrial. Ele admite que essa comparação é puramente 

heurística. 

 Peters (1983) apresenta mudanças estruturais nos processos de 

implementação da educação a distância que remetem a processos de organização 

industrial, tais como: a divisão das tarefas ligadas aos processos de produção; 

mecanização e automação de processos; aumento da importância da fase de 

planejamento do curso; padronização de rotinas de trabalho e dos produtos gerados; 
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o processo de produção é “objetivado” – contrapondo processos “subjetivados” nos 

quais o “artesão” que produz influencia o produto final; por fim, forte tendência para a 

concentração e centralização na tomada de decisões. 

 As características apresentadas podem ser todas associadas às formas pelas 

quais as instituições de educação a distância – de acordo com pesquisas de Peters – 

se organizam. Peters apresenta e detalha os princípios presentes nas teorias da 

industrialização que se aplicam ao ensino a distância. Os princípios que foram 

identificados e enunciados por Peters se resumem a: racionalização; divisão do 

trabalho; mecanização; produção em massa; planejamento, preparação e 

organização; metodologia de controle científico de processos; padronização; 

concentração e centralização de decisões; e objetificação (PETERS, 1983).  

Para Peters (1983), o relacionamento que se estabelece entre a educação a 

distância e a educação convencional é da mesma natureza daquele que se estabelece 

entre a produção industrial e a produção artesanal de bens. Na educação a distância, 

muitas das funções do professor são objetificadas, pois se encontram à distância do 

aluno que refletirá os efeitos dos processos de ensino. Somente na atuação do tutor, 

que estabelece um diálogo com os estudantes, ou em momentos presenciais 

estipulados pelo curso, é que surge a oportunidade para exercer certo grau de 

subjetividade. 

 

3.2.2.1 As consequências do modelo da industrialização na distinção entre a 

educação presencial tradicional e a educação a distância e a 

necessidade de um modelo pedagógico para suportá-lo 

 Decorre das características de organização interna da educação a distância a 

separação física e temporal das iniciativas de ensino e dos esforços de aprendizagem. 

Não se trata apenas de aceitar a característica natural da separação de momentos de 

ensino e momentos de aprendizagem, mas de compreender também que o próprio 

ato de ensinar é dividido entre vários atores, ao contrário do que acontece no ensino 



67 
 

 
 

presencial convencional, no qual a totalidade das atribuições de ensino fica 

centralizada no professor. Ocorre, de fato, a desintegração do ato de ensinar. Ainda 

mais sensíveis podem ser os efeitos da diminuição da proximidade entre professores 

e alunos em função da distância. 

 De um lado, o papel dos professores muda consideravelmente, à medida que 

seu trabalho é dividido e especializado, passando a ser realizado por um grupo e não 

mais por um indivíduo. De outro lado, estudantes também se verão obrigados a 

tornarem-se mais ativos, assumindo maiores responsabilidades, buscando maior 

organização e desenvolvendo disciplina, autorregulação e, por fim, autonomia. Além 

disso, tanto alunos como professores são obrigados a interagir com meios de 

comunicação e integrar-se a novos ambientes de aprendizado. Por fim, tanto os novos 

meios de comunicação e interação quanto os materiais didáticos assumem 

extraordinária importância no processo de ensino e de aprendizagem.  

Todas essas mudanças de comportamento, explicadas em termos dos 

princípios da industrialização que alicerçam a organização dos programas de 

educação a distância, requerem abordagem absolutamente diferenciada do ponto de 

vista pedagógico. 

3.2.3 A dimensão Pedagógica: uma visão teórica das características relevantes 

para os atos de ensinar e aprender a distância 

 

3.2.3.1 O conceito de Distância Transacional 

 

 Para Michael Moore (2007), a educação a distância é entendida como 

a família de métodos instrucionais nos quais as ações de ensino são 

executadas separadamente das ações de aprendizagem (...) de tal forma que 

a comunicação entre alunos e professores precisam ser facilitadas por meios 

impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros dispositivos. (MOORE, 2007, p. 

90, tradução e grifo nossos) 
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 Ao empregar o termo “métodos instrucionais” em sua definição, Moore procura 

refletir sua preocupação em trabalhar no domínio pedagógico dos processos de 

educação a distância. 

 Em seu desenvolvimento teórico, Moore (2007) identificou elementos críticos 

nas formas de ensino e aprendizagem a distância, que chamou de “três macrofatores” 

desta forma de ensino. Estes três macrofatores influenciam as transações que 

ocorrem nos processos de ensino e de aprendizagem. O conceito de transação em 

educação a distância adotado por Moore é baseado no conceito de transação 

apresentado por John Dewey, e é definido pelo primeiro como “a ação recíproca de 

professores e estudantes em ambientes que têm a característica especial de estarem 

separados uns dos outros” (MOORE, 2007, p. 91). É sobre esta ação recíproca que 

se referem os três macrofatores.  

 O primeiro macrofator é a “estrutura do programa”, ligada à análise dos 

currículos dos cursos. Por vezes, os objetivos de aprendizagem, os temas do 

conteúdo, as atividades e exercícios e a avaliação são tão estritamente especificados 

pelos elaboradores de um curso a distância que deixam pouco espaço para 

estudantes e instrutores/tutores se desviarem. Esses cursos, na concepção de Moore, 

são altamente estruturados (MOORE, 2007). Por outro lado, há cursos que são 

desenhados com muito menos estrutura, de forma que os alunos podem escolher um 

dos caminhos através dos conteúdos disponíveis para atingir seus objetivos de 

aprendizagem – ou vários caminhos, bem como negociar com o instrutor/tutor 

variações significativas no programa de estudos. 

Assim, a “estrutura” do programa reflete em que medida o estudante irá se 

responsabilizar por suas necessidades individuais de aprendizado (KEEGAN, 1996). 

Do ponto de vista do pensamento pedagógico, para Moore o ato de ensinar se divide 

em duas fases distintas: a “pré-ativa” e a “interativa”. É durante a fase “pré-ativa” – 

que, no ensino a distância, é cumprida por professores que não realizarão atividades 

na fase interativa – que são selecionados os objetivos, elaborados os planos de 

currículo e as estratégias instrucionais que determinam a medida da “estrutura” do 

curso. 



69 
 

 
 

 O segundo macro fator é o “diálogo” que deriva da análise da comunicação que 

se estabelece entre professores/tutores e os alunos. Este fator é o que se relaciona 

diretamente com a fase “interativa” do ensino. O “diálogo”, na concepção de Moore 

(2007), pode ser entendido como uma medida da intensidade na qual ocorre a 

comunicação de mão dupla entre alunos e a instituição de ensino, e vice-versa. O 

“diálogo” é particularmente afetado pela escolha e disponibilização de ferramentas de 

comunicação que serão utilizadas pelo programa. Notadamente, a extensão e a 

natureza do diálogo são dependentes do grau de “estrutura” prevista para o curso 

planejado. 

 “Diálogo” e “Estrutura” são as duas características que definem a chamada 

“distância transacional” concebida por Moore. Assim, cursos com muita necessidade 

de estabelecimento de diálogo apresentam uma menor distância transacional e, da 

mesma forma, um programa com muita “estrutura” tem a medida desta distância 

aumentada. De qualquer forma, a distância transacional depende da combinação 

destas duas variáveis de acordo com a apresentação de Moore (2007), conforme a 

figura a seguir. 

Figura 20 – Relacionamento entre diálogo, estrutura e distância transacional 

 

 

Figura adaptada de Moore (2007, p. 94) 
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 Além disso, a distância transacional afeta e ao mesmo tempo depende de uma 

característica intrínseca do estudante: a autonomia. Notadamente para Moore (2007), 

estudantes com alto grau de autonomia são capazes de trabalhar com qualquer grau 

de “diálogo” e qualquer medida de “estrutura”, ao passo que estudantes com menos 

autonomia necessitam de um grau mais alto de diálogo e de estruturação do curso. 

 Dessa forma, a “autonomia” surge como o terceiro e último macrofator 

anunciado por Moore, na determinação dos condicionantes da ação recíproca que se 

estabelece no curso a distância. A “autonomia” é relacionada ao papel dos estudantes 

no seu processo de aprendizagem enquanto atores que decidem o que aprender, 

como aprender e quanto aprender. Moore se baseou em estudos que mostraram que 

os estudantes têm, em graus diversos, habilidade para: desenvolver seu plano de 

estudos, encontrar fontes de informação para atender necessidades relativas ao 

aprendizado planejado, e avaliar por si sós quando suas expectativas em relação ao 

aprendizado foram satisfeitas. Baseado nestas três habilidades, Moore estabeleceu 

um critério para medir a autonomia requerida ou exercitada por um programa a 

distância, classificando como AAA os programas nos quais os alunos têm autonomia 

para decidir o que aprender (primeiro A – relativo ao estabelecimento de objetivos), 

como aprender (segundo A – relativo à execução do plano de aprendizagem) e o 

quanto aprender (terceiro A – relativo à avaliação). Sua grade de avaliação varia 

desde os programas AAA até os programas NNN, estes últimos caracterizados pela 

ausência de oportunidade de os estudantes escolherem os assuntos a serem 

aprendidos, as fontes e formas de aprendizado, ou em avaliarem a satisfação em 

relação ao aprendizado. 

 Cursos nos quais os estudantes recebem informações, direcionamento e 

orientação por meio tanto dos materiais quanto dos diálogos constantes com 

instrutores/tutores, e que, portanto, apresentam uma baixa “distância transacional”, 

são mais atrativos e mais recomendados para estudantes com menos capacidade ou 

segurança em gerenciar seu próprio aprendizado e, portanto, menos autônomos. Se, 

por outro lado, há pouco “diálogo” ou um grau relativamente menor de “estrutura” em 

um programa com alta distância transacional, os alunos são obrigados a encontrar 

suas próprias fontes de informação e estabelecer planos relativos ao que estudar, 

como estudar e em que profundidade, levando-os a exercitar maior autonomia. É 
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desta forma que a autonomia se relaciona com o diálogo e a estrutura e, portanto, 

com a distância transacional. A ilustração de como a autonomia se relaciona com a 

distância transacional foi apresentada por Moore (2007) conforme a figura a seguir. 

Figura 21 – Relação entre autonomia e distância transacional 

 

Figura adaptada de Moore (2007, p. 96). 

  

A abordagem de natureza pedagógica de Moore (2007) acomoda uma grande 

variedade de possíveis arranjos de educação a distância, desde programas altamente 

estruturados, como os de “instrução programada”, até aqueles que refletem 

preocupações humanistas na perspectiva da pedagogia centrada no aluno. 

 Com o desenvolvimento das tecnologias digitais de comunicação que se 

utilizam das redes de computadores, notadamente a internet, Moore amplia o papel 

do diálogo como característica de relevância pedagógica, enquanto permite, ao 

mesmo tempo, a concepção de programas menos estruturados, como aqueles 

baseados em programas gravados – áudio e vídeo – ou em mídias impressas, também 

propiciando uma nova direção para os diálogos que podem se estabelecer: o diálogo 

“interalunos” ou entre alunos. O diálogo interaluno se estabelece entre um aluno e 

outros alunos, com ou sem a supervisão de um instrutor/tutor (KEEGAN, 1996, apud 

MOORE,1993).  

 Até agora, os constructos de Moore apontam para a elaboração de uma 

ferramenta descritiva do processo de educação à distância do ponto de vista de 
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características relacionadas a modos de atuação do ponto de vista pedagógico. Em 

nenhum momento a teoria da distância transacional se propõe a prescrever um 

modelo ideal de atuação no ensino a distância, da forma como Peters faz quando 

propõe a adoção de um modelo baseado em formas de organização internas pautadas 

pelos princípios do trabalho industrial (PETERS, 1983). Porém, fica clara a intenção 

de Moore de sugerir que a “distância” que se impõe pela não contiguidade física de 

alunos e professores pode ser manipulada pela abordagem pedagógica. 

  

3.2.3.2 O conceito de Conversação Didática Guiada 

 Börje Holmberg deu sequência, nas décadas de 1970 e 1980, às investigações 

de seu compatriota sueco John A. Bååth, que abordou o problema da “comunicação 

de mão dupla” na educação a distância. O que Holmberg irá chamar inicialmente10 de 

“conversação didática guiada” consiste no relacionamento que se estabelece entre a 

instituição de ensino e os alunos por meio dos mecanismos de suporte a 

aprendizagem, centrados principalmente na figura do instrutor/tutor. A comunicação 

de mão dupla que se estabelece com o tutor/instrutor por meio de vários tipos de 

suporte – correspondência, telefone, vídeo conferência – é o objeto central do seu 

desenvolvimento teórico. 

O relacionamento com o tutor é um dos tipos de conversação didática guiada – 

aquela que Holmberg (1967, apud KEEGAN, 1996) nomeia como real. Não obstante, 

há outro tipo de conversação sugerido pelo autor – a simulada –, aquela que ocorre 

durante o estudo dos materiais instrucionais quando estes são preparados em estilo 

de conversação didática. Para Holmberg, o estilo didático da conversação – seja real 

ou simulada – é aquele que inclui comentários sobre como abordar os problemas, 

sobre o que deve ser estudado com mais atenção, sobre o que é central para o 

aprendizado de determinado tema e sobre o relacionamento dos saberes que estão 

                                            
10 O termo “conversação didática guiada” foi inicialmente usado nas décadas de 1970 e 1980 por 
Holmberg, que ao final da década de 1990 deixou de usá-lo por avaliar que ele poderia imprimir uma 
conotação autoritária ao ato de ensinar, dando a entender certa falta de liberdade do estudante em 
conduzir a conversação – o que vai de encontro às ideias preconizadas por sua teorização. Neste 
trabalho, continuaremos a usar o termo originalmente cunhado por Holmberg 
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sendo estudados com saberes que foram estudados em unidades prévias ou serão 

estudados em unidades posteriores do curso (HOLMBERG, 2007). 

As bases estabelecidas por Holmberg (2007) se basearam em seis postulados 

que sustentam: 

I) sentimentos de relação pessoal entre os atores de ensino e os estudantes 

promovem a motivação e o prazer em estudar; 

II) esses sentimentos de relação pessoal podem ser nutridos tanto por 

materiais instrucionais bem desenvolvidos, quanto por uma adequada 

comunicação de mão dupla a distância; 

III) o prazer intelectual e a motivação para o estudo favorecem o alcance dos 

objetivos de aprendizagem e o uso de processos e métodos adequados de 

estudo; 

IV) o clima, a linguagem e as convenções de uma conversação amigável 

favorecem os sentimentos de relação pessoal (conforme o postulado I); 

V) informações trocadas em forma de conversação são mais facilmente 

entendidas e lembradas; 

VI) o conceito de conversação pode ser aplicado com sucesso a todas as 

mídias usadas nos cursos a distância. 

Os postulados de Holmberg têm implicações diretas para o estabelecimento da 

comunicação de mão dupla entre estudantes e instrutores/tutores, impactando as 

estratégias de desenvolvimento dos materiais instrucionais que, como decorrência 

dos postulados, devem apresentar as seguintes características (HOLMBERG 1978, 

apud KEEGAN 1996): 

 Apresentação acessível dos assuntos de estudo: de forma clara, usando certa 

linguagem coloquial, de fácil leitura e com densidade moderada de informação; 

 Sugestões e advertências explícitas para os estudantes, como o que fazer e o 

que evitar, no que se deve prestar especial atenção, com as devidas 

justificativas; 

 Convites para a explicitação de pontos de vista, para questionar, fazer 

julgamentos em relação ao que pode ser aceito ou o que deve ser rejeitado; 
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 Contar com tentativas de envolver emocionalmente os alunos, de forma que 

possa surgir um interesse pessoal no assunto estudado e nos problemas 

relacionados a ele; 

 Uso de um estilo pessoal, incluindo o uso de pronomes possessivos pessoais; 

 Clara demarcação das mudanças de temas por meio de declarações explícitas, 

mudanças na tipografia em meios impressos ou mudança de locutores ou 

apresentadores em meios que utilizam áudio e vídeo. 

Assim, além da ênfase nos efeitos da comunicação de mão dupla estabelecida 

com o tutor/instrutor para o sucesso dos alunos, Holmberg também determina 

características para o desenvolvimento dos materiais instrucionais que os diferenciem 

fundamentalmente do estilo de “livros-texto com questões”. Keegan assinala, em 

relação às ideias de Holmberg para o desenvolvimento de materiais para programas 

a distância, que elas “têm sido benéficas para os profissionais da área e têm 

contribuído para a elaboração de materiais para ensino a distância de um gênero 

reconhecidamente diferente daquele dos livros-texto” (KEEGAN, 1996, p. 97).  

A edificação teórica de Holmberg se faz sobre o estudo de um componente 

específico da distância transacional conforme proposta por Moore: o diálogo. 

Entretanto, se analisarmos também as questões relacionadas à autonomia e à 

independência do estudante em conjunto com o diálogo, teremos implicações 

importantes da dimensão pedagógica da educação a distância sobre a dimensão 

organizacional, conforme proposta por Peters (1983). Sir John Daniel, um pesquisador 

com vasta experiência na gestão de sistemas de ensino a distância, ajuda a 

estabelecer esta relação em função da intensidade das “atividades independentes”, 

aquelas nas quais o estudante trabalha sozinho, e das “atividades interativas”, aquelas 

que colocam os estudantes em contato com outras pessoas (KEEGAN, 1996). 

Para Daniel (DANIEL e MARQUIS, 1979 apud KEEGAN, 1996), o aprendizado 

é consequência do balanço entre “atividades independentes” e “atividades interativas”, 

mas este balanço tem profundas implicações para a administração de sistemas de 

ensino a distância, principalmente do ponto de vista econômico. As “atividades 

independentes” proporcionam ganho de escala no sentido que um inicialmente alto 

custo de desenvolvimento de material – custo fixo, independentemente da quantidade 

de estudantes matriculados – pode ser diluído por uma grande quantidade de alunos. 
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No entanto, o custo das “atividades interativas” cresce na mesma proporção em que 

crescem as matrículas no curso – o custo variável, pois assim também (na mesma 

proporção) é necessário crescer a estrutura de suporte ao aluno, dentro dos moldes 

estabelecidos por Peters (1983). 

De acordo com os pressupostos de Holmberg (2007), o aumento da proporção 

de “atividades interativas” aumenta os resultados em termos de aprendizado, mas 

aumenta também as despesas totais para o oferecimento do curso, dado que quase 

não há oportunidades de ganho de escala neste tipo de atividade. Daniel (DANIEL e 

SHALE, 1979 apud KEEGAN, 1996) também sustenta que, quanto maior a proporção 

de “atividades independentes”, maior será a “liberdade” do aluno, e que, quanto maior 

é a liberdade, menores são as probabilidades de que o aluno complete o curso. Assim, 

se Wedemeyer e Moore dão ênfase ao atributo da “autonomia” e da “independência” 

do estudante, Daniel propõe um balanço fino entre as “atividades independentes” e 

“interativas”, de forma a garantir um ritmo de andamento de estudos e um 

acompanhamento que evite a evasão – uma preocupação constante para os 

planejadores de programas a distância. Mas a forma como se procura esboçar este 

balanço implica necessariamente em custos mais altos.  

 Ainda sob o ponto de vista pedagógico, e de modo mais específico 

relativamente aos estudos acadêmicos sobre educação a distância usando a internet, 

temos no Brasil a emergência de conceitos ligados à ideia de “interação” que tomaram 

corpo na descrição da abordagem do “estar junto virtual”, proposta por José Armando 

Valente (2009), que podemos entender como uma extensão dos conceitos teóricos 

ligados à “distância transacional” e à “conversação didaticamente guiada”. 

3.2.3.3 O conceito do “estar junto virtual”: o desenvolvimento e a apropriação no 

Brasil de princípios pedagógicos/metodológicos para a educação a 

distância usando a internet 

 Os princípios teóricos que subsidiam o conceito pedagógico do “estar junto 

virtual” são de natureza psicológica. A partir de estudos sobre o uso de programação11 

aplicada à educação, Valente (1999) propõe que a construção do conhecimento – em 

contraste com a simples disseminação de informação – se caracteriza por um ciclo de 

                                            
11Programação de computadores usando softwares como o Logo. 
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ações que envolve a descrição do procedimento para abordar um problema, a 

execução do procedimento, a reflexão sobre o resultado da execução do 

procedimento e a elaboração de uma nova descrição de procedimento, que se 

caracteriza agora por um nível mais alto de conhecimento sobre conceitos relativos 

ao problema abordado (VALENTE, 1999). 

 A cada volta do ciclo caracterizado acima, o estudante não retorna ao ponto de 

partida: a cada nova elaboração/descrição de um procedimento para abordar o 

problema, houve uma mudança fundamental que modificou os esquemas mentais12 

do aprendiz: se construiu conhecimento (VALENTE, 2009). 

 Central para a construção do ciclo descrito, e o que justifica termos observado 

a natureza psicológica dos conceitos que sustentam o “estar junto virtual”, é a fase da 

reflexão sobre os resultados obtidos quando a descrição é submetida ao crivo da 

prática. Esta fase produz vários níveis de abstração, conforme propostos por Piaget 

(1977, apud VALENTE, 1999). O primeiro nível é o da abstração empírica, que permite 

a obtenção de informações a partir da interação física com o objeto, e envolve a 

obtenção de informações sobre aquilo que se observa. O segundo nível é o da 

abstração pseudoempírica, que permite o estabelecimento de algumas propriedades 

inerentes ao objeto a partir daquilo que é observado. A diferença para a abstração 

empírica é que entram em cena a “dedução” de propriedades e a “classificação”, a 

partir da simples observação. O terceiro nível é aquele no qual se dá a construção 

efetiva dos conhecimentos, à medida que informações extraídas dos níveis mais 

baixos de reflexão são combinadas em um nível mais sofisticado de relacionamentos, 

reorganizando as informações prévias e fazendo emergir um novo conceito; portanto, 

um novo conhecimento em relação ao objeto estudado (PIAGET, 1995, apud 

VALENTE, 2009). 

 A partir da concepção do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-nova 

descrição, Valente (2009) concebe estratégias para sua aplicação em programas de 

formação de profissionais da educação para a utilização dos computadores na escola. 

Esses cursos aconteceram entre 1995 e 2004, partindo do próprio uso do computador 

para realizar a formação (VALENTE, 2009). Assim, contavam com o uso da internet 

                                            
12Na concepção de Piaget.  



77 
 

 
 

para promover a educação a distância, apesar de vários deles contarem também com 

carga horária dedicada a encontros presenciais. Outras características dos programas 

é que eles eram voltados à formação continuada de profissionais da educação ou de 

pós-graduação, atendiam um número reduzido de estudantes em comparação com a 

prática atual da educação a distância para cursos de graduação no Brasil, e se 

caracterizaram por uma baixa evasão e alto rendimento dos estudantes (VALENTE, 

2009). 

 A premissa básica de Valente (2009) era a de que o ciclo de aprendizagem não 

se concretizaria apenas colocando os alunos em contato com os materiais e 

conteúdos do curso por meio do computador. Conforme sua avaliação: 

Do ponto de vista prático e, mais precisamente, do ponto de vista educacional, 

é impraticável pensar que tudo que uma pessoa deve saber tenha de ser 

construído de maneira individual, sem ser auxiliado. Primeiro, seria 

demasiadamente custoso construir ambientes envolvendo conceitos sobre 

todos os domínios que dispomos. Segundo, como solução educacional isso é 

ineficaz, já que o tempo para formar sujeitos com os conhecimentos já 

acumulados seria enorme (VALENTE, 2009, p. 43). 

 Assim, o desenvolvimento do ciclo precisa ser auxiliado por facilitadores – 

professores ou tutores – preparados para orientar os alunos. A interação com esses 

facilitadores garante a eficiência e a eficácia na busca pelo aprendizado. Para Valente 

(2009), é o trabalho de especialistas junto aos alunos que aprendem à distância o que 

proporciona maior efetividade e qualidade no processo de transformação de 

informações transmitidas por meio dos materiais instrucionais em conhecimento. 

Assim, a estrutura de “suporte a aprendizagem”, prevista também no modelo teórico 

de Peters (1983), tem reforçado seu papel de garantidora da qualidade da educação 

atingida. 

 Valente (1999a) enumera duas abordagens conhecidas para a disponibilização 

de cursos usando o suporte de computadores e internet. A primeira é a “abordagem 

broadcast”, na qual o conteúdo do curso é armazenado em um servidor e 

disponibilizado via internet para os alunos. Nesse esquema, não há interação entre 

professores e alunos após o curso ter sido disponibilizado. Não se garante assim a 

conversão das informações em conhecimento. Dada a inexistência de suporte, esse 

tipo de abordagem nem se configuraria como uma iniciativa de educação a distância 
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de acordo com a definição que estamos assumindo neste estudo, devido à ausência 

da comunicação de mão dupla. 

A segunda abordagem é a da “virtualização da escola tradicional”, na qual se 

tenta emular, em um ambiente computacional e em rede, processos de uma sala de 

aula tradicional. Nesta abordagem, o processo é centrado no professor e existe a 

interação entre professor e aluno: o professor submete tarefas aos alunos e estes as 

retornam aos professores para que sejam avaliadas. Valente (1999a) observa que, 

mesmo usando o conceito de interação, este pode não oferecer condições para que 

o aluno construa conhecimento a partir das informações transmitidas, pois a interação 

professor-aluno “resume-se em verificar se o aprendiz memorizou a informação 

fornecida ou requer uma aplicação direta da informação fornecida em um domínio 

muito restrito” (VALENTE, 1999a, p. 3). 

A abordagem apresentada por Valente (1999a) a partir de sua experiência 

prática para contrapor às outras duas abordagens identificadas é a abordagem do 

“estar junto virtual”. Ela se baseia no papel fundamental da ação contínua de 

acompanhamento e orientação por parte de professores/ tutores com os alunos à 

distância e via internet para a garantia da realização do processo “descrição – 

execução – reflexão – depuração – nova descrição”, proporcionando a construção 

efetiva de conhecimento. Para que essa construção se concretize, o professor/tutor 

precisa acompanhar e participar das tarefas de planejamento, observação, reflexão e 

análise das atividades propostas aos estudantes. Valente (1999a) sugere ainda que 

as atividades a serem propostas engajem os alunos na realização de um projeto ou 

na resolução de um problema. A proximidade – em termos da diminuição da “distância 

transacional” – é necessária à medida que os resultados obtidos pelos alunos dão 

origens a reflexões, que por sua vez geram questionamentos e novos problemas que 

o aluno eventualmente não tem condições de abordar sozinho. 

Claramente, há influência do pensamento construtivista no ideal da “abordagem 

do estar junto virtual”, com a intenção explícita de que o professor/tutor auxilie o 

aprendente em sua tarefa pessoal da construção do próprio conhecimento, lançando 

mão de atividades nas quais ele deve utilizar informações novas e conhecimentos 

prévios para realizar atividades propostas que proporcionarão oportunidades de se 

identificar e corrigir erros, construindo efetivamente o conhecimento. 
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Valente (2009) ressalta também que a natureza das atividades propostas no 

plano do “estar junto virtual” tem o potencial de levar o aluno a refletir sobre seu 

pensamento em um nível metacognitivo, proporcionando inclusive discussões 

capitaneadas pelo professor/tutor sobre o desenvolvimento da habilidade de aprender 

a aprender. 

 Do ponto de vista dos cursos de formação de professores e seus pressupostos, 

Valente (2009) observa que a necessidade do uso da reflexão é um dos constituintes 

basilares da abordagem do “estar junto virtual”, mostrando-se bastante propícia para 

a formação de profissionais reflexivos, no sentido abordado por Schön (1992). 

Em nossas ponderações, identificamos uma ligação conceitual da abordagem 

do “estar junto virtual” a estratégias de diminuição da “distância transacional” por meio 

do estabelecimento da “conversação didática guiada”, usando as facilidades da 

internet. Na abordagem do “estar junto virtual”, o “diálogo” assume um papel ampliado, 

dado que o professor/tutor se torna também um investigador do processo de 

aprendizagem dos alunos para que possa intervir produtivamente neste processo. 

Essa nova dimensão para o “diálogo” e para a “conversação didática guiada” é 

corroborada por Prado e Almeida (2009) quando observam que 

O professor no ambiente virtual pauta as ações no acompanhamento 

investigativo do processo de aprendizagem dos alunos e na intencionalidade 

pedagógica para fazer as intervenções necessárias, recriando novas 

estratégias didáticas, desafiando cognitivamente e apoiando emocionalmente 

os alunos na busca de superações de novos patamares de aprendizagem 

(PRADO e ALMEIDA, 2009, p. 67). 

Assim, as concepções de Valente (1999, 1999a, 2009) se encaixam em nosso 

quadro teórico como uma ampliação do papel da “conversação didática”, discutido por 

Holmberg (2007), que, por sua vez, é um conceito que também se encaixa no 

pensamento de Moore (2007) sobre a distância transacional. 

3.2.4 Consequências das considerações pedagógicas sobre “a mais 

industrializada das formas de ensino”: a necessidade de reintegração das 

ações de ensino 

 A caracterização teórica da educação a distância que apresentamos até o 

momento nos permite classificar o ensino a distância como uma atividade 

genuinamente educacional, a despeito de suas características de organização interna 
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que, sem os devidos cuidados, podem reduzir a educação ao “consumo” de 

informação e conhecimento. Consoante com as observações de Keegan (1996), os 

aportes teóricos da educação a distância devem fazer parte da teoria geral da 

educação, embora sua fundamentação se estruture sobre pressupostos 

essencialmente distintos daqueles que fundamentam a educação convencional 

presencial, tanto em termos da organização externa e interna das instituições como 

em relação ao papel e às formas de “diálogo”. 

 Assim como qualquer iniciativa educacional, a educação a distância é pautada 

pelo caráter intencional da inclusão dos aprendizes no universo do saber construído 

pela humanidade. Porém, muito da forma pela qual os objetos do saber são levados 

aos alunos no ensino presencial convencional não encontra espaço no ensino a 

distância. A complexidade da comunicação interpessoal que se estabelece numa sala 

de aula é composta por uma comunicação sofisticada ampliada por fatores como a 

comunicação gestual, posturas pessoais, expressões não verbais de sentimentos e/ou 

julgamentos, influências do clima/ambiente, características físicas dos interlocutores, 

expressões de opiniões de forma menos estruturada, dicas espontâneas, 

interpretações pessoais, exemplos de conduta pessoal, etc. Keegan (1996) considera 

que, na educação convencional presencial, a comunicação interpessoal é central para 

o processo integrado de ensino-aprendizagem, ou seja, tem o papel fundamental de 

relacionar os conteúdos de ensino – armazenados nos materiais didáticos ou em 

outras fontes – ao aprendizado propriamente dito. 

Ocorre que, nos cursos a distância, os atos de ensino são separados dos atos 

de aprendizagem e a comunicação interpessoal deixa de ser a ligação fundamental 

entre os materiais instrucionais e o aprendizado. A organização interna dos sistemas 

de ensino a distância dissocia inclusive a figura do professor dos cursos presenciais 

convencionais em grupos de agentes distintos, de forma que um deles preparará 

cursos que talvez nunca aplique e outro trabalhará com o suporte à aprendizagem a 

partir de materiais que não foram desenhados por eles, e outros ainda podem ter a 

tarefa de avaliar o rendimento de estudantes para os quais nem conceberam o curso 

e nem mantiveram contato por meio de atividades de suporte a aprendizagem. 

Keegan (1996) avalia que, na educação a distância, a tarefa de ensino se 

despersonaliza e se institucionaliza. 
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Assim, como já afirmamos, o ensino a distância é caracterizado de forma 

contundente pela desintegração do ato de ensinar. Keegan observa que a justificação 

para uma teoria própria para a educação a distância é encontrada pois o quadro 

teórico busca justamente a “reintegração” das ações de ensino separadas pela 

natureza deste tipo de educação (KEEGAN, 1996). Algumas das funções 

fundamentais da comunicação interpessoal precisam ser substituídas por outros 

meios capazes de estabelecer a ligação essencial entre os objetos de ensino 

presentes nos materiais instrucionais e a aprendizagem. Conforme enfatiza Keegan, 

nos sistemas de educação a distância 

a ligação entre os materiais e o aprendizado em potencial precisa ser 

artificialmente mantida. Materiais para ensino a distância cuidadosamente 

desenvolvidos falham frequentemente porque são desenvolvidos e 

encaminhados para estudantes que não os abrem, ou que os abrem, mas não 

estudam, ou os estudam mas não se correspondem com outros de nenhuma 

forma. De maneira similar, programas de ensino a distância por rádio ou 

televisão talvez não sejam ouvidos ou assistidos, pelo menos pelos estudantes 

matriculados nos cursos para aos quais eles estão relacionados. A ligação não 

foi alcançada; a reciprocidade essencial do ato de ensinar, desintegrado pela 

natureza da educação a distância não foi recriada (KEEGAN, 1996, p. 116, 

tradução nossa). 

 As considerações teóricas apresentadas apontam para a possibilidade de 

alcançar a reintegração dos atos de ensinar de duas formas.  

A primeira diz respeito à concepção do curso e dos materiais instrucionais, que 

devem ser desenvolvidos de forma a abarcar o máximo possível características da 

comunicação interpessoal. Esse desenvolvimento encontra fundamentação nas 

observações de Holmberg (2007), ao sugerira incorporação de características como 

estilo que facilite a leitura (ou a audição); antecipação de obstáculos que podem ser 

encontrados pelos estudantes; encadeamento cuidadoso do conteúdo; questões para 

auto avaliação; exposição clara dos objetivos do ensino; cuidadoso desenvolvimento 

visual (tipografia, desenhos, diagramas, mapas conceituais); etc. 

 A segunda se relaciona à fase na qual o curso é posto em prática, e entram em 

cena as ações de suporte a aprendizagem típicas de tutoria e de avaliação. A 

existência desta segunda forma de reestabelecimento da relação entre o ato de 
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ensinar e o ato de aprender é o que diferencia fundamentalmente as instituições de 

ensino a distância de instituições voltadas à produção de materiais didáticos. Ela 

desempenha um papel fundamental na regulação da “distância transacional” e 

envolve todas as formas disponibilizadas para o contato – ou o “estar junto virtual” – 

entre alunos, seus instrutores/tutores e outros alunos. 

 Para Keegan (1996), é razoável a elaboração de hipóteses que afirmem que 

uma fraca reintegração dos atos de ensinar é responsável pelo surgimento de 

características negativas nos programas de educação a distância, como altas taxas 

de desistência, baixo nível de qualidade do aprendizado proporcionado. Juntos esses 

fatores contribuem para o questionamento da qualificação dos egressos de cursos a 

distância. 

 A busca pela reintegração do ato de ensinar justifica, por um lado, o 

investimento no desenvolvimento cuidadoso dos meios que conduzirão o conteúdo do 

curso de acordo com a metodologia indicada aos assuntos abordados – textos, 

hipertextos, apresentações, vídeos, áudios, softwares interativos, atividades 

avaliativas e autoavaliativas, etc. – que, por sua vez, implicam a escolha criteriosa das 

formas de transmissão – materiais impressos, mídias digitais, programas de rádio e 

televisão, internet, etc.  

Por outro lado, essa busca pela reintegração do ato de ensinar também 

acarreta o planejamento judicioso das formas pelas quais ocorrerá o suporte ao 

aprendizado que envolvem tanto tutoria a distância – e todas as formas de 

comunicação previstas para que ela ocorra – bem como a disponibilização de polos 

locais para o atendimento presencial de estudantes – provendo, além da possibilidade 

de tutoria presencial, o suporte de estruturas físicas necessárias ao provimento do 

aprendizado (laboratórios específicos para o curso e/ou laboratórios de informática) e 

de estruturas físicas necessárias aos processos de avaliação. 

Observamos que, no Brasil, a necessidade de polos físicos para o atendimento 

aos alunos também decorre da exigência legal de que a maior parte das avaliações 

para a certificação dos alunos em cursos superiores a distância seja realizada 

presencialmente. 
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3.3 Recapitulando ideias: Sumarizando quadros teóricos 

 Do ponto de vista teórico, a educação a distância se caracteriza como um ramo 

da ciência da educação de natureza notadamente distinta daquela do ensino 

convencional presencial. Não se trata, portanto, somente de uma “nova feição” deste 

último, ou de uma “aberração” do mesmo. 

 Propusemos aqui a elaboração de um quadro teórico que congrega a visão de 

vários estudiosos da educação a distância. Procuramos identificar algumas 

dimensões desse quadro teórico partindo daquela de maior abrangência – a que 

tipifica instituições com programas de educação a distância, passando pela teorização 

em relação às necessidades de organização interna destas instituições, chegando à 

dimensão que envolve questões específicas da pedagogia do ensino à distância. De 

forma esquemática, podemos ilustrar o encaixe das dimensões que abordamos 

detalhadamente no quadro teórico consolidado abaixo. 

Figura 22– Visão teórica consolidada: Um modelo sistêmico para Educação a distância 

 

Os componentes ilustrados em azul se referem à dimensão administrativa que, 

independentemente do modelo adotado (Tipo I, II, III, IV ou V), deve contar com uma 
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estrutura organizacional, detalhada em verde, concebida em função da dissociação 

dos atos de ensino e aprendizagem no espaço e no tempo. Como vimos, essa 

dimensão remete à um modelo de organização industrial caracterizado pela 

racionalização, divisão de tarefas, especialização de funções, mecanização (ou 

automatização) de processos, produção em massa – de materiais e atividades de 

ensino, padronização, e centralização de decisões. Insere-se na dimensão 

organizacional a importante dimensão pedagógica, ilustrada em laranja, baseada em 

ideias que buscam a reintegração dos atos de ensino e de aprendizagem baseada em 

aportes teóricos que discutem a distância transacional e as formas de trata-la 

adequadamente – em função dos objetivos do curso – por meio de ferramentas, 

também teóricas, como a conversação didática guiada e a promoção do “estar junto 

virtual”. 

Cabe-nos observar, em relação ao quadro teórico apresentado, que muitos dos 

conceitos abordados na dimensão pedagógica – notadamente a “distância 

transacional” de Moore e a “conversação didática guiada” de Holmberg – encontram 

aplicação também em sistemas de ensino presenciais convencionais. A diferenciação 

que estes conceitos assumem na educação a distância ocorre em função do papel 

que desempenham na necessária “reintegração” do ato de ensinar, decorrente das 

formas de organização interna das instituições de educação a distância, delineadas 

por Peters (1983). Assim, da mesma forma que conceitos da educação a distância 

são compartilhados pelo ensino presencial na dimensão pedagógica, também outros 

aspectos mais gerais da pedagogia – ciência que nasceu prioritariamente tratando de 

questões que ocorriam no ambiente da sala de aula – podem ser igualmente aplicados 

à educação a distância, considerando que esses aspectos se aplicam a atividades 

educacionais em geral. 

 Avaliamos que no conjunto de ideias de Otto Peters se encontra, no quadro 

teórico concatenado, a semente para a diferenciação básica da educação a distância 

em relação à educação presencial convencional. A teorização proposta por Peters foi 

capaz de explicar os efeitos da separação dos atos de ensino e dos atos de 

aprendizagem, sobre as formas de organização interna de estruturas de ensino a 

distância, bem como endereçar questões ligadas à necessária “pedagogia do ensino 

a distância”. Todas as preocupações com questões ligadas ao “diálogo” e ao “estar 
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junto virtual” nascem justamente como consequências da busca pela (re)criação de 

vínculos fundamentais entre as ações de ensino e ações de aprendizagem. 

 O encaixe ou combinação de modelos teóricos apresentado no quadro anterior 

(Figura 22) configura um modelo maior que indica princípios para a organização de 

programas a distância. Como modelo teórico, não pode fazer mais do que isso: 

oferecer princípios. A partir dele, podemos sugerir um modelo de organização mais 

concreto que englobe os princípios teóricos nos quais estamos nos baseando.  

Assim, o quadro puramente teórico nos sugere um modelo mais concreto e com 

vistas à organização prática das iniciativas de educação a distância. Este modelo deve 

contemplar todos os componentes concretos do sistema, bem como as interfaces que 

definem o modo pelo qual estes componentes se relacionam. Um quadro voltado para 

a organização prática deriva inevitavelmente das características teóricas da educação 

a distância, principalmente nos termos discutidos por Peters (1983), que preveem na 

prática a existência de dois subsistemas fundamentais a serem mantidos pela 

instituição de ensino, em qualquer um dos cinco tipos de organização administrativa 

elencados por Keegan (1996). Esses subsistemas são compostos por uma estrutura 

voltada ao desenvolvimento do curso e outra estrutura voltada a serviços de suporte 

aos estudantes nas tarefas voltadas ao aprendizado. 

O subsistema responsável pelo desenvolvimento do curso arca com as 

responsabilidades sobre planejamento do curso, definição de metodologias de ensino, 

criação de materiais didáticos, definição das mídias e disponibilização dos materiais 

de ensino para que se inicie o processo de aprendizado. Essas atividades devem se 

pautar pelos princípios teóricos de “distância transacional”, da “conversação 

didaticamente guiada”, do “estar junto virtual” – quando nos detivermos a cursos 

suportados pela internet – e combiná-los às metodologias indicadas para a 

abordagem de cada assunto e para a definição das mídias e elaboração dos materiais 

para ensino a serem veiculados por elas. 

O subsistema responsável pelo suporte à aprendizagem tem ação direta sobre 

as atividades efetuadas pelo estudante a partir do início do curso, compreendendo 

desde a admissão dos alunos nos cursos, passando pela tutoria a distância (tanto de 

aconselhamento e orientação de estudos, quanto aquela voltada ao esclarecimento 

de dúvidas em relação aos assuntos estudados pelo aluno), pelo suporte oferecido 

em polos locais (disponibilização de infraestrutura, laboratórios e tutoria presencial), 
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culminando nos processos de avaliação e certificação. É este subsistema, portanto, 

que possui todas as interfaces para o relacionamento com os estudantes. Para este 

subsistema, principalmente no que diz respeito a processos de tutoria e 

aconselhamento, também são fundamentais os princípios teóricos de “distância 

transacional”, “conversação didática guiada” e do “estar junto virtual”.  

Para os dois subsistemas descritos, é de fundamental importância a 

consideração das características dos estudantes que serão atendidos. De acordo com 

as reflexões teóricas apresentadas, o grau de autonomia dos estudantes tem impacto 

direto na amplitude da “distância transacional” que podem suportar. 

Ressaltamos que os dois subsistemas descritos são especialistas em suas 

funções. Portanto, há necessidade de outras seções internas à instituição para dar 

conta das tarefas administrativas e operacionais. A organização de seções pode variar 

de instituição para instituição. 

Para efeito da composição de nosso quadro voltado à organização prática dos 

sistemas de educação a distância, admitiremos a existência de outros dois 

subsistemas, conforme sugerido por Keegan (1996). Um subsistema é responsável 

por rotinas de controle administrativo e tomada de decisão: uma instância executiva 

que, entre outras atribuições, realizará a interface com o meio externo à instituição – 

a sociedade, o poder público, instituições de acreditação, etc. – de acordo com um 

dos cinco modelos da tipologia de organização administrativa. Outro subsistema é 

responsável pelo suporte técnico e logístico, com a função de, por exemplo, viabilizar 

a produção e veiculação do material ou o desenvolvimento de soluções específicas – 

softwares e plataformas eletrônicas, gerir os recursos humanos e financeiros, entre 

outras tarefas de suporte à operação. Observamos que as tarefas administrativas e 

operacionais podem ser estruturadas em arranjos diferentes do aqui sugerido, mas 

para efeito deste estudo essa organização tem importância secundária. Central para 

nós e para análises futuras é a identificação dos dois primeiros e fundamentais 

subsistemas que apresentamos. A partir deles e de seus elementos emergirão 

categorias para análise de nosso objeto de estudo. 

Abaixo (Figura 23) apresentamos nossa sugestão de um modelo de 

organização prática de iniciativas de educação a distância, derivado diretamente das 

considerações teóricas relacionadas a este tipo de educação. Os quadros destacados 

em amarelo se referem às ligações desta estrutura mais prática com a estrutura dos 

pressupostos teóricos para sistemas de educação a distância, conforme 
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apresentamos no quadro “– Visão teórica consolidada: Um modelo sistêmico para 

Educação a distância” (Figura 22). 

Figura 23 – Um quadro da organização prática dos sistemas de Educação a Distância 

 

 

 Na figura anterior, os quadros em azul representam os dois subsistemas 

fundamentais da dimensão organizacional e os quadros internos a eles detalham os 

processos dos quais eles se encarregam, dentro da divisão e especialização de 

funções previstas nos sistemas de educação a distância. As estruturas em laranja 

representam os meios pelos quais se faz a interlocução com os alunos, e em verde 

temos representados os materiais que carregam os conteúdos do curso. Nessas 

estruturas são aplicadas as ideias da dimensão pedagógica, uma vez que as mídias 

de distribuição, os materiais didáticos e os processos de suporte – como a tutoria –

são concebidos a partir do conceito da distância transacional e de métodos para 

promover a conversação didática guiada e o “estar junto virtual”. Os quadros 

destacados em amarelo detalham explicitamente os conceitos teóricos nos quais se 

baseiam relacionamentos entre as diferentes unidades do sistema. Em azul claro está 
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representado o público alvo do curso, e, em cinza, os subsistemas administrativo e de 

suporte que subsidiam todo o sistema. 

Até este momento de nosso trabalho, nos referimos de modo genérico aos 

“conteúdos” e “assuntos” dos cursos a distância; em alguns momentos mencionamos 

a necessidade de uma avaliação desses para adequação no desenvolvimento dos 

materiais – em função de uma avaliação do ponto de vista didático e metodológico – 

e com a escolha das mídias. Assim, as conclusões ao final do presente capítulo se 

aplicam de forma geral à implementação de cursos a distância dos mais diversos 

assuntos. O maior grau de especialização a que nos dedicamos ocorreu quando 

fizemos um recorte em relação às necessidades pedagógicas usando a internet, 

quando abordamos o conceito do “estar junto virtual”. 

 Ocorre que nosso trabalho se volta para um tipo particular de curso – o de 

formação de professores de matemática em cursos de licenciatura. Isso exige 

naturalmente a construção de um quadro teórico voltado para esse assunto, e é a esta 

construção que nos dedicaremos a seguir. Procuraremos estabelecer fundamentos 

teóricos ligados aos tipos de conhecimentos que precisam ser construídos para que 

os egressos dos cursos a distância de licenciatura em matemática estejam aptos a 

exercer suas funções de ensino na escola básica. 
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4. Sobre os Saberes Docentes: o conhecimento a ser proporcionado nos cursos 

de licenciatura em matemática 

 

4.1 Uma concepção para Saberes e Conhecimentos 

Neste ponto de nosso trabalho cabe uma breve discussão em relação ao uso 

dos termos saberes e conhecimentos, já que alguns autores não os concebem como 

sinônimos, mas como termos que se distinguem em relação a forma como se 

relacionam a determinado conteúdo.  

Para Gamboa (2009), o conhecimento pressupõe uma aproximação imediata 

entre aquele que aprende e o objeto sobre o qual se aprende. Esta aproximação 

permite verificações diretas – sobre o objeto de interesse – de hipóteses e proposições 

que são validadas ou refutadas gerando informações sistematizadas. Essas 

informações sistematizadas, passam a ser proposições que não dependem da 

presença de um objeto de interesse para a sua verificação. Tais informações 

sistematizadas são denominadas saberes. Desta forma, para Gamboa (2009), 

conhecimentos e saberes são distintos quando se leva em consideração as fases de 

desenvolvimento de determinado conteúdo. O procedimento de levantamento de 

questões e concepção de respostas sobre um objeto de interesse gera conhecimento, 

e, as respostas obtidas são sistematizadas, organizadas, e dissociadas dos 

procedimentos e dos questionamentos que as geraram, constituindo-se saberes sobre 

esse objeto. 

De acordo com essas concepções, os saberes são proposições que se 

apresentam separadas do processo de investigação e dos questionamentos dos quais 

são resultantes.  

Nesse nosso trabalho, porém, assumiremos que no processo de formação 

inicial de professores de matemática existe uma unidade perene entre conhecimentos 

e saberes na medida em que, como veremos, pressupõe um vínculo fundamental com 

a prática docente. Assim, proposições que se apresentam como produtos teóricos de 

outras investigações – saberes –  serão constantemente confrontadas com situações 

da prática, num movimento constante de aproximação de situações parecidas ou 
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conflitantes com aquelas que resultaram no saber instituído, configurando situações 

de desenvolvimento de conhecimentos. 

Desta forma, em nosso trabalho não no preocuparemos com a distinção estrita 

entre saberes e conhecimentos como concebida por Gamboa (2009). Trataremos 

ambos os termos como sinônimos justamente porque, como defenderemos a seguir, 

a formação de professores deve buscar uma aproximação efetiva com a prática 

docente fazendo com que os saberes sejam constantemente confrontados com 

situações que os levariam novamente à condição de conhecimentos, e estes 

novamente a condição de saberes ao serem corroborados – ou refutados e 

reformulados – por situações práticas. 

 

4.2 A vinculação fundamental entre saberes teóricos e a prática profissional 

Espera-se que formação inicial em cursos de licenciatura seja logo sucedida 

pela prática do ofício caracterizada pela interação com os alunos, com os materiais 

instrucionais e livros didáticos, com outros professores, com os administradores da 

escola, etc. Esta fase de prática do ofício, embora conste como componente curricular 

dos cursos brasileiros de formação inicial, se caracteriza como um “choque de 

realidade” para os professores recém-formados que iniciam sua carreira profissional 

(NÓVOA, 2007). Conforme Nóvoa (2007), a formação acadêmica é “excessivamente 

teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de 

refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer” 

(NÓVOA, 2007, p. 14).Constata ainda que “é desesperante ver certos professores que 

têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem como” 

(NÓVOA, 2007, p. 14 , grifo nosso). 

Assim, a fase de pré-profissionalização que se dá nos cursos de formação inicial 

é responsável por romper esquemas de ação nocivos13 que foram impressos na mente 

                                            
13Tardif (2000) enuncia a hipótese de que tais esquemas originam “rotinização” do ensino, na medida 
em que reproduzem atitudes reforçam papel institucionalizado do professor numa visão tradicionalista 
do ensino que tem seus fundamentos na história escolar anterior dos futuros professores, os quais 
concebem o ensino a partir de sua própria experiência como alunos da escola básica. Esses esquemas 
de ação são implícitos e compostos de afetos e impressões, mas tidos pelos futuros professores como 
certezas profundas, “resistindo ao exame crítico durante a formação inicial e perdurando muito além 
dos primeiros anos de atividade docente”. 
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do futuro professor durante seu período de escolarização, bem como prepará-lo 

adequadamente para vivenciar situações complexas que certamente ocorrerão em 

sala de aula no período inicial de sua atividade docente. Consoante Schön (1996), 

entendemos ser adequado ainda ampliar o papel da formação para a prática nos 

cursos de formação inicial, atribuindo também a responsabilidade de ensinar o 

professor a aprender a partir da análise da própria prática em qualquer momento de 

sua carreira. 

O parecer CNE/CP 9/2001 – importante documento oficial que subsidiou as 

resoluções que “reformaram” as diretrizes legais para os cursos de licenciatura no 

Brasil – já em 2001, denunciava uma oposição fundamental entre a teoria e a prática 

nos cursos de licenciatura. Esta oposição continua a ser denunciada por educadores, 

na mesma medida em que se busca conciliar essas duas dimensões da formação de 

um professor (CANDAU e LELIS, 2013). A resolução CNE/CP 01, de 2002 objetivou 

a procura da solução para essa dissociação, que não é exclusividade de cursos de 

licenciatura na modalidade presencial. 

Entendemos que, para a busca de tal solução, cabe aqui uma incursão teórica 

sobre o sentido das dimensões teórica e prática no curso de formação inicial de 

professores. Candau e Lelis (2013) nos explicam sobre a “Visão Dicotômica” sob a 

qual os cursos de formação foram historicamente concebidos. Essa visão relaciona 

essas duas dimensões – teoria e prática – de tal forma que elas se configuram 

componentes isolados e, até mesmo, opostos. Nessa visão, o privilégio é da teoria 

que governa a prática, sendo esta uma mera aplicação do que a teoria determina. 

Nesse contexto a prática não tem capacidade de criar ou inovar, e só é importante na 

medida em que atende aos parâmetros estipulados pela teoria. Ela se resume a um 

mero instrumento ou a alguma técnica que deriva de proposições, normas e princípios 

advindos da teoria. 

É essa visão dicotômica que identificamos como alvo das observações do 

parecer CNE/CP 9/2001, quando este aponta uma evidente segmentação dos cursos 

de licenciatura em dois polos: um ligado ao desenvolvimento teórico em sala de aula 

– ou, no nosso caso, nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA); e outro ligado 

às atividades de estágio. Segundo esse diagnóstico, 
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O primeiro polo supervaloriza os conhecimentos teóricos, acadêmicos, 

desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da formação. 

Existe uma visão aplicacionista das teorias. (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2001, p. 22) 

Dentro dessa Visão Dicotômica, Candau e Lelis (2013) identificam ainda uma 

subsegmentação: a visão dicotômica dissociativa, que é mais radical no sentido de 

tratar teoria e prática de forma totalmente compartimentalizada e oposta; e, a visão 

dicotômica associativa, que admite a justaposição da teoria e da prática, com o 

privilégio total da teoria em detrimento da prática. Embora a visão associativa 

considere a prática um instrumento importante para manipulação e controle da 

realidade, ela continua completamente subordinada à teoria, sem oportunidade de 

questioná-la ou influenciá-la. Assim a prática apenas recebe da teoria, de forma 

passiva, “um conjunto de regras e de normas graças as quais possa dominar, 

manipular e controlar a realidade natural e social” (CANDAU e LELIS, 2013, p. 61). 

A segunda visão proposta por Candau e Lelis (2013), e que entendemos 

adequada para a análise de nosso objeto de pesquisa, é a Visão de Unidade, na qual 

há uma vinculação e união absolutamente indissolúvel entre a teoria e a prática. Nessa 

visão há uma relação de reciprocidade entre teoria e prática, e de interdependência 

de uma em relação à outra. Não há posição privilegiada para nenhuma das duas. A 

teoria deve emanar da prática dos contextos da realidade natural e social, 

identificando padrões e normas que permitam transformar essa prática para melhor. 

Como emana de contextos concretos e dependente de circunstâncias naturais e 

históricas, toda teoria é contingencial e sujeita a constantes questionamentos que 

continuam a ser produzidos pela prática. 

Assim, a teoria nunca está acabada e não pode agir com total independência e 

autonomia em relação à prática. Por outro lado, a prática por si só, não garante o 

aprimoramento de métodos de intervenção sobre a natureza ou sobre pessoas. Essa 

“prática por si só” se reduz ao pragmatismo. O apoio de uma teoria já desenvolvida é 

imprescindível para fundamentação de mudanças de valor que se pretenda fazer na 

própria prática. Como sintetizam Candau e Lelis (2013), na visão integradora 
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O primado é da prática, com a diferença que esta prática implica em um grau 

de conhecimento da realidade que transforma, e das exigências que busca 

responder. Este conhecimento da realidade é fornecido pela teoria, tendo a 

prática, por conseguinte, “elementos teóricos” (CANDAU e LELIS, 2013, p. 

64). 

Em última análise, a teoria também complementa a prática conferindo-lhe status 

de processo objetivo e que pode ser verificado de forma sistemática por outros 

sujeitos. 

Consideramos que essa visão integradora permeia os pressupostos legais 

formalizados na Resolução CNE/CP 01 2002, na medida em que podemos identificar 

nesses documentos o apontamento da necessidade de considerar a teoria e a prática 

educativa como elementos indissociáveis. Esta consideração se configura, de acordo 

com os pressupostos legais, como a pedra angular dos cursos de licenciatura sobre a 

qual seus projetos pedagógicos devem ser construídos. A determinação legal 

inclusive é a de que essas duas vertentes sejam trabalhadas de forma simultânea, 

constituindo, portanto, uma unidade indissolúvel. Conforme o entendimento de 

Candau e Lelis (2013), além de serem inseparáveis ao longo do programa de 

formação de professores, a unidade teoria-prática deve ser trabalhada em todos os 

componentes curriculares sob diferentes configurações “para que não se perca a 

visão da totalidade da prática pedagógica e da formação como forma de eliminar as 

distorções decorrentes da priorização de um dos dois polos” (CANDAU e LELIS, 2013, 

p. 69). 

Considerações análogas a que explicitamos no parágrafo anterior podem ser 

identificadas de forma contundente nas determinações legais em vigor, mais 

especificamente no Artigo 12 da Resolução CNE/CP 1/2002, em seus três parágrafos 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 

isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor. 

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas 

terão a sua dimensão prática. 
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A partir dessas determinações, originaram-se as atividades de Prática como 

Componente Curricular (PCC). Assim, em nosso entendimento as PCC materializam 

em forma de determinação legal a constatação da ausência da Visão de Unidade na 

formação do professor conforme Candau e Lelis (2013). As PCC surgem como uma 

ferramenta relevante na formação inicial para desfazer a visão de que o propósito 

dessa formação é o acumulo de conhecimentos específicos e/ ou pedagógicos, a 

partir do estudo de teorias amplamente aceitas, sem uma vinculação fundamental com 

a prática profissional dos futuros professores. Também nos servem para enfatizar que 

as práticas não devem se restringir somente as atividades de estágio supervisionado. 

Nesse sentido, a Visão de Unidade de Candau e Lelis (2013) se vincula 

fundamentalmente a nosso trabalho como fundamentação importante para a análise 

dos dados de nossa pesquisa. 

 

4.3 Discussões a respeito do tipo de conhecimento requerido pelo futuro professor 

de matemática 

Tratando especificamente da formação de professores de matemática, além da 

ênfase na formação para a prática, a formação inicial deve garantir conhecimentos 

consistentes em relação ao objeto de ensino (a matemática), bem como as formas 

pelas quais se pode promover e facilitar a aprendizagem dos objetos que constituem 

este campo do saber (SHULMAN, 1986, 1987; BALL, THAMES & PHELPS, 2008). 

Trata-se de aprender a matemática para aprender como ensiná-la.  

Dessa forma, aprender a ser professor de matemática consiste, de fato, em 

aprender uma prática que levará o futuro profissional a realizar tarefas (método) para 

atingir determinado fim – desenvolver os alunos em matemática, por meio da 

matemática, e com a matemática (LLINARES, 2008). Então, para atingir seus 

objetivos, o professor deve conhecer, usar e saber justificar o uso de instrumentos 

conceituais (LLINARES, 2008). Esses instrumentos conceituais constituem os 

saberes teóricos que o professor deve possuir, que por sua vez se relacionam 

prioritariamente com a disciplina que ensinará e com o conhecimento sobre a 

aprendizagem, e consequentemente sobre o ensino dos objetos ligados a esta 

disciplina. Para além dos conhecimentos teóricos, o uso e a justificativa do uso desses 
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instrumentos estão ligados a atividades práticas, ou seja, a um contexto no qual se 

pode experimentar, analisar e refletir sobre a prática docente, própria ou de outros 

professores. Mais do que ligados às práticas o desenvolvimento pleno dos 

instrumentos conceituais é dependente delas e influenciado por elas de acordo com a 

Visão de Unidade entre teoria e prática proposta por Candau e Lelis (2013). Por fim, 

o exercício da reflexão pode proporcionar a aquisição da habilidade de aprender a 

partir da própria experiência, garantindo ferramentas para um aperfeiçoamento 

contínuo durante o exercício da profissão. 

 Dentro dos instrumentos conceituais englobamos os conhecimentos 

específicos sobre matemática – que chamaremos simplesmente de conhecimentos 

específicos –, sobre o ensino e a aprendizagem de modo geral – que chamaremos de 

conhecimentos pedagógicos – e sobre um conhecimento especial, próprio de 

professores que ensinam matemática, que emerge do relacionamento necessário 

entre esses dois. Dentro desse último, em se tratando de um curso de licenciatura que 

se faz por meio do uso das TDIC, incluiremos um tipo de conhecimento ainda ligado 

ao uso das tecnologias digitais para o aprendizado e o ensino dos conhecimentos 

específicos, conforme proposto por Koehler e Mishra (2008). 

 

4.4 O conhecimento de matemática, sobre matemática e sobre o ensino de 

matemática voltado para o ensino básico – os instrumentos teóricos e 

conceituais relacionados ao saber matemático 

Em artigo de 1986, o pesquisador Lee Shulman relatava que, nos Estados 

Unidos, os processos de seleção e avaliação de professores, as políticas públicas e 

as pesquisas sobre o corpo de conhecimentos necessários à docência, não se 

ocupavam de questões sobre a origem das explicações dos professores sobre 

determinados conteúdos; sobre a forma de representação dos conteúdos que evita 

problemas de mau entendimento, sobre fontes de analogias, metáforas, exemplos, 

demonstrações e reinterpretações do professor em relação aos diversos objetos 

matemáticos; sobre a preparação que os professores possuem para conectar diversos 

conteúdos, seja intra ou interdisciplinarmente; ou ainda sobre como se compromete a 
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estratégia pedagógica quando o professor não apresenta competência e domínio em 

relação a certo conteúdo. 

A “perda de ênfase” nas questões mencionadas acima revelava a 

desconsideração da importância dos conteúdos específicos da disciplina que se vai 

ensinar. Esta “perda de ênfase” foi nomeada por Shulman como “paradigma perdido” 

(SHULMAN, 1986, p. 7), e, como alternativa para o resgate deste “paradigma perdido”, 

esse pesquisador propôs uma base de conhecimentos que se construísse, 

prioritariamente, a partir do saber específico da disciplina - no nosso caso a 

matemática. 

Em 1987, Shulman apresentou um refinamento de suas ideias descrevendo 

categorias do conhecimento necessário à docência, que podem ser resumidas em: 

 conhecimento pedagógico em geral – composta por princípios e 

estratégias de gerenciamento de classe;  

 conhecimento dos estudantes – implica em conhecer os mecanismos 

pelos quais os alunos aprendem;  

 conhecimento do contexto educacional – desde a organização 

administrativa e financeira da escola até suas formas de interação com a 

comunidade;  

 conhecimento das finalidades e propósitos educacionais; 

 conhecimento do conteúdo – conteúdos específicos da matéria que o 

professor leciona, que derivam da disciplina como ciência e se constituem 

em objetos da cultura geral. Este conhecimento está ligado à quantidade 

e organização do conhecimento específico da matéria, por si só, na 

mente do professor, e inclui o entendimento de fatos, conceitos, 

processos, procedimentos, etc., ligados ao saber matemático e também 

a compreensão da forma pela qual ocorrem a construção, validação e 

comunicação de conhecimentos desse saber específico. 

 conhecimento curricular – domínio das alternativas que o currículo 

fornece para lidar com situações e necessidades distintas, incluindo 

conhecimento de material instrucional, de textos paradidáticos, de 

aplicativos e programas, de materiais visuais, de demonstrações em 
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laboratório e de atividades de investigação matemática a serem 

propostas aos alunos. 

 conhecimento pedagógico do conteúdo – a trata do conhecimento da 

matemática voltado para o ensino, e dos aspectos do conteúdo e modos 

de abordagem mais adequados ao ensino. Trata das formas mais úteis 

de abordagem das ideias e conceitos, que envolvem toda a pluralidade 

de significados dos mesmos, bem como a exploração destes conceitos 

por meio de analogias, exemplos, da relação de determinados conteúdos 

e suas ideias com outros temas dentro ou fora da Matemática, e da 

concepção de “demonstrações” ou “justificativas” mais convincentes. Ou 

seja, trata das formas de abordar os conteúdos fazendo com que sua 

compreensão seja a melhor possível para os alunos. 

 

A contribuição de Shulman (1986, 1987), que talvez seja a mais usada em 

trabalhos sobre a formação de professores, foi a formalização daquilo que ficou 

conhecido como o “conhecimento pedagógico do conteúdo”. 

Recentemente, relatando certo incômodo em relação ao pouco avanço teórico 

sobre os conceitos que Shulman enunciara em 1986 e 1987, a pesquisadora Deborah 

Ball retomou esses conceitos tentando refiná-los.  

Assim, Ball et al. (2008) se preocuparam com algumas questões: como as ideias 

de conhecimento pedagógico do conteúdo foram incorporadas na prática? O que 

aprendemos com este conceito e o que ainda precisa ser desenvolvido a partir dele? 

Baseados em pesquisas sobre a observação da prática do ensino de matemática e 

tentando responder as questões formuladas acima, Ball et al. identificam dois 

subdomínios do conhecimento pedagógico do conteúdo e ainda propõem um novo 

domínio de conhecimento sobre matemática voltado para a tarefa de ensinar, 

chamado de “conhecimento especializado do conteúdo”.  

Em relação a este novo domínio, de forma resumida, Ball et al. (2008) constatam 

que a habilidade para trabalhar com a matemática em geral não contribui 

significativamente para os conhecimentos e habilidades necessárias ao ensino das 

matemáticas. A formação de professores deve ocorrer focando não em “o quê” os 
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professores precisam saber, mas no “como” os professores precisam conhecer seus 

conteúdos específicos e em “como” e “quando” os professores precisam usar esse 

conhecimento na prática. 

Assim o conhecimento aprofundado de matemática não garante, por si só, os 

saberes necessários para se ensinar a matemática. Assumimos que, em matemática 

quem conhece com propriedade a matemática “superior” também conhece a 

matemática “básica”, porém isso não implica que domine os saberes necessários para 

ensinar essa matemática básica. Estão em jogo conhecimentos que permitam 

desenvolver e organizar situações de aprendizagem para ensinar os conteúdos na 

matemática elementar na escola básica de forma significativa. 

Em seu refinamento das ideias de Shulman (1986), Ball et al. (2008) dividiram o 

que era chamado de conhecimento do conteúdo em “conhecimento comum do 

conteúdo”, “conhecimento especializado do conteúdo” (este próprio à docência) e 

“conhecimento horizontal do conteúdo”; subdividiram o conhecimento pedagógico do 

conteúdo em “conhecimento do conteúdo e dos estudantes” e “conhecimento do 

conteúdo e do ensino”. 

O “conhecimento comum do conteúdo” é aquele inerente ao cidadão. Implica 

resumidamente em calcular respostas corretas e resolver corretamente problemas 

matemáticos. É um conhecimento necessário para os professores, mas não é 

exclusivo deles. Assim o professor deve dar conta, minimamente, de conhecer e saber 

utilizar toda a matemática prevista no currículo dos estudantes. 

O “conhecimento especializado do conteúdo” é um tipo de conhecimento sobre 

matemática que é único para a tarefa de ensinar, isto é, que se aplica unicamente a 

esta tarefa e a mais nenhuma outra atividade cotidiana ou profissional em outra área 

que não a docência. Envolve uma forma incomum de pensar sobre a matemática, não 

requerida em outras tarefas além do ensino. Vai além daquele conhecimento comum 

do conteúdo que se pretende que os alunos assimilem, e além do conhecimento 

comum sobre matemática e seus objetos – mesmo os objetos da matemática superior. 

Envolve, por exemplo:  
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 a análise de erros e daquilo que – do ponto de vista da matemática – 

facilita ou dificulta uma tarefa proposta; 

 o uso de abordagens “não padrão” que podem funcionar em 

determinadas circunstâncias; 

 a explicação de procedimentos e do “porquê” de os algoritmos e as 

técnicas ensinadas funcionarem. Professores devem saber justificar os 

procedimentos que ensinam, ter formas de prover significados aos 

tópicos estudados e ter explicações e ilustrações para os conceitos que 

abordam; 

 a formulação de questões que permitam vincular concepções prévias dos 

alunos a novos objetos a serem abordados;  

 identificar e caracterizar as normas sociais, bem como as normas 

matemáticas dominadas pelos alunos, que regulam os processos de 

comunicação em sala de aula; 

 avaliar as condições epistemológicas do conhecimento matemático em 

diferentes contextos sociais de ensino, aprendizagem e comunicação 

matemática; 

 o conhecimento da matemática descompactada – também designada por 

matemática aberta, é aquela que revela a razão de ser dos objetos 

estudados, e não somente as ideias sintéticas sobre os conteúdos que 

se objetiva que os alunos utilizem. Requer habilidades para falar sobre e 

explicitar como a linguagem matemática é usada, como escolher e usar 

representações matemáticas de forma efetiva e como explicar e justificar 

conceitos e ideias matemáticas. Entretanto, este conhecimento 

descompactado não é equivalente ao entendimento conceitual e vai além 

de uma sólida compreensão do conteúdo. 

 

Consideramos, particularmente, que o detalhamento do conhecimento 

específico para a docência seja a principal contribuição de Ball et al. (2008) às ideias 

de Shulman (1986). Ao mesmo tempo constatamos que há uma forte e inevitável 

vinculação do conhecimento específico do conteúdo às situações práticas com as 

quais o professor se deparará em sala de aula.  
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O conhecimento do horizontal do conteúdo é descrito como a consciência de 

como temas matemáticos estão relacionados sobre a extensão da matemática 

incluída no currículo, seja dentro da disciplina matemática ou não. De certa forma está 

ligado também a um conhecimento “horizontal” ou “lateral” do currículo, conforme a 

concepção de Shulman (1986). Consiste no saber sobre como os tópicos de 

matemática se relacionam ao longo de todo o currículo da escola básica. Os 

professores precisam saber que determinados tópicos serão retomados em diferentes 

pontos do currículo, em anos distintos, e, precisam utilizar estratégias para abordar os 

conteúdos tendo em vista as futuras conexões com uma retomada ou aprofundamento 

desses conteúdos em anos seguintes. Assim, o conhecimento horizontal do conteúdo 

é importante para ajudar o professor a definir métodos de abordagem e 

representações de ideias matemáticas que serão úteis no estudo aprofundado futuro 

dos tópicos que o professor introduz. 

O “conhecimento do conteúdo e dos estudantes” consiste em antecipar o 

pensamento dos estudantes e o que deve causar mais dificuldades na apreensão de 

determinado conteúdo, antecipar os exemplos e atividades que serão mais 

motivadores e interessantes e interpretar na fala dos estudantes seus pensamentos 

sobre determinado conceito, ainda que incompletos e em linguagem confusa. Requer 

familiaridade com os estudantes e seus modos de raciocinar sobre determinados 

conteúdos, bem como suas maneiras de se expressar: cognitiva e socialmente.  

O “conhecimento do conteúdo e do ensino” se refere ao fato de que muitas das 

tarefas dos professores requerem o planejamento de atividades para o ensino. Nesta 

tarefa estão envolvidas escolhas sobre como iniciar a abordagem de um tópico, quais 

são as tarefas iniciais e como elas levam sequencialmente a um aprofundamento em 

relação aos conhecimentos sobre determinado objeto matemático. O “conhecimento 

do conteúdo e do ensino” envolve uma avaliação das vantagens e desvantagens de 

certas abordagens e representações e diferentes métodos e procedimentos que 

melhor se adéquam a cada situação. Durante uma aula, esse tipo de conhecimento é 

demandado em situações nas quais se deve decidir quando parar (ou mesmo 

retroceder) para melhorar a apreensão de um conceito, quando utilizar observações 

dos alunos para tornar um assunto mais claro, quando lançar uma nova questão ou 

propor uma nova atividade, quando suprimir atividades de um planejamento pré-

estabelecido, etc. Importante para nosso estudo é o fato de que dentro do 

“conhecimento do conteúdo e do ensino” estão os conhecimentos de materiais e 

atividades que fazem uso da TDIC, em como de situações importantes para seu uso.  
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As ideias de Ball et al. (2008) constituem uma proposta para refinar e não para 

substituir o “conhecimento pedagógico do conteúdo”. O “conhecimento do conteúdo e 

dos estudantes” e o “conhecimento do conteúdo e do ensino” coincidem com as 

concepções centrais que Shulman (1986) usou para definir conhecimento pedagógico 

do conteúdo, que segundo este autor envolvem conhecimento das “concepções e 

preconcepções que estudantes de diferentes idades e origens trazem consigo para o 

aprendizado dos tópicos e lições ensinados” (SHULMAN, 1986, p. 9) e conhecimento 

das “formas de representar e formular um assunto de modo a fazê-lo compreensível 

para os outros” (SHULMAN, 1986, p. 9). 

Assim, Ball (2008) apresenta seu refinamento das ideias de Shulman (1986) no 

seguinte diagrama. 

Figura 24 – Refinamento das ideias de Shulman (1987) por Ball (2008) 

 

Tradução do autor do diagrama14 de BALL, THAMES e PHEPS, 2008, p. 403 

 

                                            
14 Diagrama original de Ball et al. (2008, p. 403):
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Como podemos notar, o conhecimento específico do conteúdo se confunde ou 

se sobrepõe a outros tipos de conhecimento detalhados por Ball et al. Ressaltamos 

que a própria pesquisadora e seus colegas observam que sua solução ainda não é 

definitiva, dado que essas categorias necessitam de refinamento e correção (BALL, 

THAMES e PHELPS, 2008). Ball et al. também observam que uma mesma situação 

em sala de aula pode lançar mão de dois tipos de conhecimentos propostos. Por 

exemplo, há necessidade de lançar mão do conhecimento especializado do conteúdo 

e conhecimento dos alunos e do conteúdo ao analisar um erro apresentado por um 

aluno. Dependendo do erro, o professor trabalhará com seu conhecimento 

especializado do conteúdo ou com o conhecimento sobre os alunos e do conteúdo. A 

diferenciação não é nítida. 

Notamos que, no corpo de saberes detalhados por Ball et al., surge também o 

“conhecimento curricular”, dentro da categoria de conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Na interpretação de Ball et al. (2008), esse conhecimento, por envolver o 

conhecimento do material instrucional e das possibilidades que este oferece, é tão 

próximo do conhecimento do conteúdo e do ensino que pode ser fundido com este em 

uma única categoria. 

Como citamos anteriormente, dentro da concepção de Ball et al. para o 

“conhecimento do conteúdo e do ensino” – que é parte do conhecimento pedagógico 

do conteúdo de Shulman –, encontramos os saberes ligados aos materiais 

instrucionais e aos recursos didáticos para o ensino de determinados tópicos. Entre 

tais recursos devem figurar obrigatoriamente aqueles relacionados às TDIC, e que 

podem mudar significativamente a abordagem dos conteúdos da escola básica. 

Assim, dentro do refinamento de Ball et al. encontramos espaço para abarcar um novo 

tipo de conhecimento necessário à docência em matemática: o “conhecimento 

pedagógico e tecnológico do conteúdo” conforme proposto por Koehler e Mishra 

(2008).      

 

4.5 O conhecimento Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) já permeiam as 

instituições de ensino em todos os níveis educacionais. Particularmente, em nossa 
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pesquisa, nosso objeto de estudo – um curso de licenciatura em matemática a 

distância na modalidade on line – não poderia existir sem as TDIC.  

Mas, tratando dos conhecimentos necessários à prática da docência em 

Matemática, trabalharemos com o pressuposto de Borba (2005) de que toda a 

produção de conhecimento é influenciada pelas mídias de comunicação disponíveis 

em cada época. Assim, os meios influenciam o modo como pensamos, ao mesmo 

tempo que nosso modo de pensar remodela essas mídias, e  

o conhecimento, que aqui é visto como fortemente influenciado pelas mídias 

utilizadas, não é apenas influenciado pela forma como é expresso, mas ele é 

moldado por essa mídia (BORBA, 2002, p. 150). 

 As tecnologias disponíveis em cada época condicionam a construção do 

conhecimento pela humanidade. Essas tecnologias já foram apenas a oralidade, 

evoluíram para a escrita (tecnologia do lápis-e-papel) e hoje compreendem das TDIC 

(LÉVY, 1993). Conforme esse autor, o ser humano constrói conhecimento de forma 

dependente da tecnologia disponível em sua época, e o conhecimento construído, por 

sua vez, modifica as técnicas e a própria tecnologia disponível em seu tempo. Como 

conclui Malheiros, “em particular, as TIC são vistas como capazes de modificar a 

própria natureza de nossas práticas” (MALHEIROS, 2012, p. 20). 

 Transportando essas considerações teóricas para nosso objeto de estudo, 

concluímos que é fundamental que o futuro professor de matemática utilize e usufrua 

das TDIC para aprender matemática, e assim possa se apropriar das potencialidades 

que elas oferecem construindo um conhecimento importante sobre como podem ser 

utilizadas no ensino e na aprendizagem da matemática na escola básica. Isto propicia 

a compreensão, pelo futuro professor, de como as novas mídias mudam a relação do 

aluno com o conhecimento matemático, e consequentemente, a compreensão da 

importância dessas mídias na escola atual. 

 Entendendo o uso das TDIC como imprescindível à atividade docente na escola 

do século XXI, os pesquisadores Koehler e Mishra (2008), agregaram um novo tipo 

de conhecimento necessário à docência ligado às novas mídias, dentro do quadro 

teórico proposto por Shulman (1986, 1987).  
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Em sua construção teórica, Koehler e Mishra (2008) definem inicialmente o 

Conhecimento Tecnológico, como o conhecimento sobre as tecnologias padrão, que 

envolvem desde livros, giz e quadro-negro até as tecnologias mais avançadas, como 

a Internet, o vídeo digital e softwares em geral. Esse conhecimento envolve as 

habilidades necessárias para operar determinadas tecnologias, e capacidade de 

aprender e se adaptar a novas tecnologias (KOEHLER e MISHRA, 2008). 

O Conhecimento Tecnológico, no quadro teórico de Koehler e Mishra (2008),  

permeia os três principais tipos de conhecimento enunciados por Shulman (1986): o 

conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento 

pedagógico do conteúdo. Ao permear esses três tipos de conhecimento, o 

conhecimento Tecnológico também se subdivide em três tipos de saberes: 

 O Conhecimento Tecnológico Pedagógico que é o conhecimento da 

existência de diversos componentes e recursos tecnológicos e, como e 

quando eles podem ser utilizados no cenário de ensino e aprendizagem, 

compreendendo como o ensino e a aprendizagem podem mudar como 

resultado do uso de tecnologias específicas. 

 O Conhecimento Tecnológico do conteúdo que é o conhecimento dos 

modos pelos quais a tecnologia e conteúdo estão relacionados e se 

influenciam de forma recíproca. Professores necessitam conhecer não 

apenas a matéria que eles ensinam, mas também alterar a maneira que o 

assunto pode ser ensinado por meio da aplicação de tecnologia. 

 Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo é uma nova forma 

de saber que vai além e se articula com os três componentes (conteúdo, 

pedagogia e tecnologia). A inclusão da tecnologia de forma produtiva nos 

processos de ensino deve considerar todas os três componentes não 

isoladamente, mas como relacionados e interdependentes. 

De acordo com Lobo da Costa, Prado e Pietropaolo (2013), 

é fundamental para o ensino que o professor esteja ciente das conexões, 

interações, possibilidade e restrições que envolvem o conteúdo, a pedagogia e 

as novas tecnologias. A partir dessas ideias, eles [Koehler e Mishra] criaram 

um modelo que considera as intersecções desses três domínios do 

conhecimento, gerando um novo tipo de conhecimento: O Conhecimento 
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Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo, que é necessário para a integração 

das TDIC ao ensino. (LOBO DA COSTA, PRADO e PIETROPAOLO, 2013, p. 

4) 

As intersecções citadas acima podem ser ilustradas na figura a seguir: 

Figura 25 – Intersecção entre o conhecimento tecnológico e os saberes docentes de Shulman 

 
Adaptação da Figura em artigo original de Koehler et al. (KOEHLER, MISHRA e YAHYA, 2007, p. 
742) 

 

De forma ampla o conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo implica 

no uso das TDIC para gerar e/ou sustentar estratégias pedagógicas para promover a 

aprendizagem dos conteúdos, buscando uma correspondência com necessidades e 

preferências dos aprendentes, requerendo dos que ensinam um conhecimento que 

articula saberes sobre conteúdos, sobre pedagogia, sobre os alunos, e sobre a 

tecnologia (MISHRA e KOEHLER, 2006). 

Mishra & Koehler (2006), ainda enfatizam que quando se busca a aplicação do 

conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo à prática, nos deparamos com 

um cenário complexo e bem situado que nem sempre é satisfatoriamente estudado e 

discutido nos programas de formação de professores. Assim, as licenciaturas devem 
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cuidar para que esse tipo de conhecimento seja construído não somente favorecendo 

o contato dos futuros professores com as TDIC, mas com uma abordagem que discuta 

como e quanto elas podem favorecer o aprendizado nas situações práticas que 

encontramos na escola básica. 

O conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo ganha importância na 

formação inicial de professores de matemática na medida que propicia um saber muito 

específico que permitirá ao professor usar a tecnologia digital, e as novas 

possibilidades trazidas por elas, para que seus alunos construam um saber 

matemático significativo na prática, por meio de atividades e experimentos realizados 

com o computador. 

Assim, o conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo amplia o 

conceito de conhecimento pedagógico de Shulman (1986,1987) pressupondo a 

necessidade dos professores atuais em conhecer as ferramentas tecnológicas, em 

saber como usá-las, e em avaliar como essas ferramentas agem sobre os processos 

de aprendizagem dos alunos em relação a conteúdos específicos da escola básica. 

Tal conhecimento deve ser capaz de modificar proporcionar inovação em relação às 

metodologias e estratégias utilizadas na abordagem de conteúdos específicos. Esse 

novo tipo de conhecimento se constitui um saber imprescindível a ser integrado ao 

corpo de saberes abordados na formação inicial de professores. 

Desta forma, o uso efetivo das TDIC no contexto escolar depende de um 

intercambio complexo de conhecimentos que envolvem o tópico curricular 

(Conhecimento do Conteúdo) e o software (Conhecimento Tecnológico), a análise 

sobre sua aplicabilidade (Conhecimento Tecnológico do Conteúdo) e de como utilizá-

lo considerando sua potencialidade e limitações para o ensino (Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico), bem como da avaliação de sua capacidade em promover a 

aprendizagem efetiva dos alunos (Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do 

Conteúdo). A construção desses conhecimentos e o exercício deste intercâmbio 

devem ser fortemente estimulados já nos cursos de formação inicial de professores. 

Mishra e Koehler (2006) sugerem- nos também uma forma de promover a edificação 

desses conhecimentos. 
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4.5.1 Formas de desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico e Tecnológico 

do Conteúdo 

Mishra e Koehler (2006), explicam que o entendimento superficial sobre as 

formas de adquirir conhecimentos que relacionem os conteúdos, a pedagogia e a 

tecnologia, sugere que os professores precisam simplesmente de treino para o uso 

da tecnologia disponível. Para isso bastaria adquirir conhecimentos e habilidades para 

o trabalho com diferentes tipos de hardware e pacotes de software. Argumentam ainda 

que as formas mais comuns de buscar o desenvolvimento de conhecimentos voltados 

ao uso da tecnologia pelos professores se resumem a apresentar ferramentas 

tecnológicas e indicar contextos amplos onde podem ser aplicadas na sala de aula. 

Esses autores, porém, citam trabalhos de outros pesquisadores que mostram que 

essas formas – apresentação de ferramentas e indicações de uso – não são 

suficientes para produzir o entendimento necessário para ajudar os professores a se 

tornarem usuários efetivos da tecnologia para a pedagogia. 

As altas velocidades de mudanças das tecnologias, o desenho inapropriado de 

softwares para o mundo da educação, a relativa independência da tecnologia em 

relação a contextos e conteúdos específicos, e, a ênfase naquilo que o software faz e 

não em como fazer algo específico usando esse software são fatores que, segundo 

Mishra e Koehler (2006), contribuem para que a “abordagem padrão” –  definida pelo 

autores como a simples apresentação de ferramentas e indicações de uso – não se 

mostre efetiva quando se busca a promoção de uma aprendizagem significativa 

usando as ferramentas da tecnologia. A preparação de professores para que integrem 

a tecnologia e a pedagogia precisa de estratégias de formação que trabalhem na 

construção de um nível mais profundo de conhecimento. De acordo com os autores 

citados, as abordagens comuns para promover o conhecimento da tecnologia para o 

uso em sala de aula falham na medida em que enfatizam demasiadamente as 

habilidades para o uso da tecnologia, sem buscar o desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico e tecnológico do conteúdo, pois conhecer e saber como usar uma 

determinada tecnologia não implica no conhecimento de como usá-la para o ensino. 

Mishra e Koehler (2006), propõem que o desenvolvimento pleno do 

conhecimento tecnológico do conteúdo demanda abordagens que coloquem os 

professores frente a problemas educacionais reais para que procurem resolvê-los com 
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o uso da tecnologia. Assim, a prática cotidiana do ensino da matemática proporciona 

situações reais e contextos concretos nos quais a tecnologia deve ser aplicada e 

avaliada como forma de promover a aprendizagem. Esses autores indicam como 

método o desenvolvimento de projetos que busquem soluções baseadas em 

tecnologia para problemas reais do ensino da matemática, que nomeiam como 

“aprendizado de tecnologia por projetos15”. Em tais projetos, os professores partem 

de um contexto rico – a prática – para aprender sobre a tecnologia e seu uso no 

ensino. Esta estratégia promove uma atitude constante de investigação e revisão de 

resultados – reflexão – que ajudam os professores a desenvolver um entendimento 

profundo sobre a aplicação do conhecimento sobre tecnologia no domínio complexo 

das situações práticas do ensino. 

 

4.6 Sobre as formas de apreensão de instrumentos teóricos e conceituais – a 

vinculação com as práticas 

Poderíamos argumentar que os dois trabalhos citados – Shulman (1986) e Ball 

et al. (2008) – não apresentam uma preocupação com a forma de construção dos 

conhecimentos em programas de formação de professores. Já observamos que essas 

formas estão intimamente ligadas às práticas de ensino devido ao fato de não 

podermos falar de conhecimento dos alunos e do conteúdo, ou mesmo do conteúdo 

e do ensino, sem recorrer a situações que podem se concretizar em sala de aula. 

Porém, Shulman (1986) também procurou abordar as formas pelas quais se poderia 

apresentar ou organizar o conhecimento do conteúdo, o conhecimento curricular e o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, apresentando três possibilidades. 

Consideramos que destas três formas de se apresentar os conhecimentos 

necessários à docência, duas nos remetem a uma característica basilar na forma de 

construção de conhecimentos necessários à docência: a formação a partir da prática. 

Consideramos que os construtos teóricos de Shulman (1986)  em relação às formas 

de abordar o conhecimento necessário à docência sob uma perspectiva das práticas 

                                            
15 Tradução do autor para o termo “learning technology by design” apresentado por Mirshra e Koelher 
(2006). 
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nos fornecem estratégias para o trabalho voltado à e a partir da prática docente em 

cursos de licenciatura. 

Shulman (1986) assume que há três formas de apresentação do conhecimento 

do professor: conhecimento proposicional, conhecimento de casos e conhecimento 

estratégico. 

O conhecimento proposicional consiste na transmissão de saberes por meio de 

proposições. É natural admitirmos que, quando pensamos em garantir o saber 

matemático necessário ao futuro professor – o conhecimento do conteúdo –, estamos 

pressupondo que esta forma de abordagem predominará. Mas essa forma de 

transmissão de conhecimentos se aplica também ao conhecimento específico do 

conteúdo, ao conhecimento do conteúdo e dos alunos e ao conhecimento do conteúdo 

e do ensino.  

Quando examinamos o conhecimento advindo da prática e acumulado por meio 

de pesquisas, veremos este conhecimento aglutinado na forma de preposições. Por 

exemplo: o professor deve explorar os conhecimentos prévios que os alunos possuem 

sobre fatoração de polinômios ao abordar os conteúdos ligados à resolução de 

equações polinomiais (EISENBERG e DREYFUS, 1995). O conhecimento 

proposicional, aplicado ao conhecimento específico do conteúdo, ao conhecimento do 

conteúdo e dos alunos e ao conhecimento do conteúdo e do ensino, certamente 

emerge da prática, mas acaba sendo descontextualizado no momento de sua 

sistematização. O conhecimento proposicional tende a ser organizado em princípios 

– que se originam em pesquisas de natureza empírica apoiados em arcabouço teórico 

e se encontram registrados em literatura científica –, em máximas – que se originam 

exclusivamente da prática, mas não possuem sustentação teórica, constituindo-se em 

“ideais nos quais se acredita” – e em normas– que são ligadas a valores de ordem 

ideológica e filosófica relacionados à justiça e igualdade em sala de aula (SHULMAN, 

1986). 

O conhecimento proposicional aplicado a situações pedagógicas é forte, pois 

tem o poder de síntese sobre uma grande quantidade de conhecimento acumulado, 

mas, por outro lado, sua fraqueza se revela justamente, pois, por serem sintéticos, 

são descontextualizados e desprovidos de detalhes, emoção e ambiente. Outras 
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dificuldades se referem ao fato de que há imensas listas de proposições envolvidas 

no conhecimento necessário à docência, nem sempre fáceis de se lembrar durante o 

exercício da profissão, e ao fato de que reforça a ideia de que o primado passa a ser 

da teoria em detrimento dos fatos que a prática produz continuamente.  

Ainda, se admitirmos que todo o conhecimento pode ser convertido em sua 

forma proposicional, admitiríamos também poder conceber o professor como um 

técnico guiado por regras e procedimentos de atuação, devendo apenas dominar 

rotinas de intervenção técnica. Admitiríamos então uma formação sob uma 

perspectiva técnica, conforme conceito apresentado por Sacristán e Pérez Goméz 

(1998) ou com a visão positivo-tecnológica de formação de um educador conforme 

descrito por Candau e Lelis (2013). Segundo estes autores, essa perspectiva de 

formação provoca a indesejada dissociação entre a figura do pesquisador – o gerador 

de proposições – e a figura do professor – que aplica na prática, sem reflexão, as 

prescrições do pesquisador. O modelo de formação técnica deve evoluir para um 

modelo que privilegie a tomada de decisões, no qual os resultados da investigação 

são convertidos em princípios que o professor utilizará para nortear sua ação cotidiana 

(SACRISTÁN e PÉREZ GÓMEZ, 1998). Esta evolução pressupõe formas de 

conhecimento distintas do que descrevemos como conhecimento proposicional. 

Talvez por estas limitações da forma de conhecimento proposicional, Shulman 

(1986) introduz mais duas formas de apresentação e apreensão dos conhecimentos, 

estas sim diretamente ligadas às situações da prática docente. Uma delas é o 

conhecimento de casos. 

Apesar de emergirem da prática, os casos são muito úteis para promover a 

apreensão de teoria em situações contextualizadas. Um caso não dá a simples 

descrição de um incidente ou situação, mas consiste na avaliação de uma situação 

concreta à luz de uma base teórica que irá se apreender e enriquecer ou, até mesmo, 

questionar (SHULMAN, 1986). Os incidentes ou eventos se transformam em “casos” 

quando ilustram e representam conhecimentos teóricos que se pretende que o futuro 

professor apreenda. Um evento pode ser descrito, mas um caso precisa poder ser 

explicado, interpretado, dissecado e remontado. O conhecimento expresso na forma 

de casos parte do princípio de que a prática é a essência de uma profissão, e os 

pressupostos teóricos que a fundamentam nela se originam e podem (ou devem) ser 



111 
 

 
 

apreendidos a partir dela. Assim, os casos são uma poderosa ferramenta para adquirir 

conhecimentos e se configuram numa estratégia que corrobora a Visão de Unidade 

entre teoria e prática proposta por Candau e Lelis (2013).  

Na formação de professores, os casos podem (ou devem) ser selecionados e 

utilizados para exemplificar mecanismos de ação mais característicos de uma classe 

de situações que o caso represente. Casos desta natureza são chamados por 

Shulman (1986) de protótipos. 

Llinares (2008) não usa explicitamente o termo “casos”, mas, consoante 

Shulman (1986), observa a importância da estratégia de formação que faça uso de 

“narrativas” – em forma de vídeo ou de texto – que mostrem recortes específicos da 

prática profissional, servindo então como dados para uma análise profunda da 

realidade, subsidiada pelas ferramentas conceituais apreendidas ou que se deseja 

que se apreenda. 

Shulman (1986) argumenta em favor da formação de um grupo de estudiosos e 

práticos reflexivos – nossos professores – capazes de identificar, preparar e identificar 

casos. Llinares (2008), por sua vez, destaca a importância da reflexão, individual e 

coletiva – com seus contornos socioculturais – na qual se admite que o conhecimento 

prático também é construído coletivamente pelos futuros membros da carreira 

docente. 

A abordagem do conhecimento docente na forma de casos também privilegia o 

que Sacristán e Pérez Gómez (1998) nomeiam como perspectiva prática na formação 

de professores. Nesta perspectiva, o docente é entendido como um profissional 

criativo e com capacidade de se adaptar a situações singulares. Assim, a formação 

ocorreria de forma prioritária pela aprendizagem na prática, para a prática e a partir 

da prática. Esta perspectiva de formação apresenta problemas; no entanto, à medida 

que pode aproximar a profissão docente de uma atividade artesanal, corre o risco de 

minimizar o peso do conhecimento acadêmico acumulado que deve servir como 

ferramenta de análise da prática. Segundo Sacristán e Gómez (1998), um enfoque 

tradicional da perspectiva prática para a formação pode fazer com que a força do 

ambiente que se experiência na prática mine interesses e crenças de profissionais 

que idealizam novas concepções de atuação, causando, por exemplo, a acomodação 
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dos novatos. Para evitar esses efeitos de uma formação sob a perspectiva prática, 

Sacristán e Goméz (1998) também apresentam o enfoque da prática reflexiva, 

segundo a qual a formação deve priorizar a edificação de profissionais capazes de 

refletir sobre e intervir na própria prática, por meio da promoção de um vínculo 

fundamental entre o conhecimento científico – os instrumentos conceituais de 

Linhares (2008) – e o cotidiano da sala de aula.  

Caminhando ao encontro de uma formação sob este enfoque de prática 

reflexiva, está a terceira forma de conhecimento que Shulman (1986) nos apresenta: 

conhecimento estratégico. Diferentemente das outras duas, esta não é uma forma 

pela qual conhecimentos possam ser apreendidos, mas uma forma pela qual os 

conhecimentos apreendidos se manifestarão ou serão postos em prática durante a 

atividade profissional. 

Enquanto a forma proposicional e a forma de casos são unilaterais ao submeter 

o leitor a uma regra particular ou um modo único de “ver” a prática, o conhecimento 

estratégico (como forma de conhecimento) consiste em confrontar o futuro professor 

com situações e problemas nos quais os conhecimentos proposicionais e os 

conhecimentos baseados em casos colidem e não conseguem apresentar uma 

solução simples para a situação.  

O conhecimento estratégico é desenvolvido pelos futuros professores 

justamente quando alguns princípios do conhecimento proposicional se contradizem 

e precedentes abertos por casos correlatos tornam-se incompatíveis com a nova 

situação. Por exemplo, o trabalho de Rowe (1974, apud SHULMAN, 1986) enuncia o 

princípio de que respeitar tempos de descanso durante as aulas aumenta o nível de 

processamento cognitivo e, ao mesmo tempo, o trabalho de Kounin (1970, apud 

SHULMAN, 1986) adverte os professores quanto ao fato de que diminuir o passo de 

avanço da classe pode aumentar o grau de dispersão e o aparecimento de problemas 

de indisciplina. Como conciliar essas proposições?  

O conhecimento estratégico (como forma de conhecimento) precisa ser 

desenvolvido para levar os saberes docentes para além de princípios, considerando, 

mais uma vez, os saberes que emanam da prática. Este conhecimento está implicado 

na capacidade profissional de julgar e tomar decisões frente às situações impostas 
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pela prática. Adquirir esse conhecimento envolve uma cuidadosa confrontação de 

princípios (conhecimento proposicional) com casos, de regras gerais com situações 

concretas, e uma comparação constante do geral com o particular. Mais ainda, 

envolverá uma reflexão criteriosa sobre a prática vivenciada no mesmo conceito 

proposto por Schön (1996). 

De forma geral, enquanto as formas de conhecimento proposicional e de casos 

favorecem a apreensão de “o quê” e “como” fazer, o conhecimento estratégico 

aparece como forma de apreensão de “porque” fazer. Assim, situações contraditórias 

podem ser bem resolvidas se a decisão for tomada com base na intencionalidade do 

educador, que emerge com o uso de seu conhecimento de forma estratégica. 

Ressaltamos novamente que o desenvolvimento do conhecimento estratégico 

envolve novamente um processo de reflexão sistemática sobre a prática docente. 

Conforme resume Shulman (1986): 

Reforço e condicionamento garantem comportamento; treinamento produz 

resultados previsíveis; conhecimento garante somente a liberdade, somente a 

flexibilidade para julgar, para avaliar alternativas, para raciocinar sobre meios 

e finalidades, e então agir enquanto se reflete sobre a própria ação (SHULMAN, 

1986, p. 13, tradução nossa). 

 Assim, o conhecimento estratégico se traduz na capacidade do futuro professor 

desenvolver estratégias – esquemas de ação – para trabalhar com situações diversas, 

e por vezes imprevistas, que encontrará em sua prática. Esses esquemas são 

desenvolvidos e apreendidos por meio da reflexão sistemática sobre a prática, que 

pode se dar de modo individual ou coletivo. Mais ainda, o futuro profissional deverá 

adquirir e desenvolver também esquemas para sua própria reflexão, o que se dará 

sobre uma reflexão sistemática sobre seu próprio processo de reflexão. Trata-se da 

reflexão sobre a própria reflexão sobre a ação no conceito explicado por Schön (1992). 

Tratando especificamente da formação de professores em programas de 

ensino a distância, e em relação ao processo essencial de “ação-reflexão-ação”, 

Neder (2006) também assinala que, ao proporcionar processos interativos, a 

educação a distância hoje se configura como uma poderosa ferramenta de exercício 

deste processo, favorecendo a aprendizagem dos professores em formação. Autores 

que tratam de formação continuada a distância enfatizam a necessidade de propiciar 



114 
 

 
 

aos alunos/professores o exercício da reflexão sistemática sobre a prática (PRADO e 

ALMEIDA, 2009). O enfoque da prática reflexiva também surge em cursos de 

formação inicial para professores em exercício – como no programa Pró-Licenciatura 

(SCHLUNZEN, SCHLUNZEN JUNIOR e TERÇARIOL, 2006). 

 Uma vez que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica estabelecem que “a prática deverá estar presente 

desde o início do curso e permear toda a formação do professor” (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002, p. Art. 13 - parágrafo 2), propomos que, também 

na formação inicial de professores nas licenciaturas a distância, a prática reflexiva seja 

fortemente incentivada como instrumento de estudo da prática docente em todas as 

suas dimensões. Pode-se argumentar aqui que a ideia de “professor reflexivo”, 

conforme concebido por Schön (1992), está fortemente vinculada à própria prática do 

professor, e que, portanto, não se aplicaria a alunos de uma formação inicial sem 

experiência prévia como professor. Mas buscamos na compreensão de Zeichner 

(2003) as bases para o uso da “reflexão sobre a prática” na formação inicial, uma vez 

que este autor abre a possibilidade de que a reflexão ocorra em uma comunidade de 

prática, não sendo necessariamente isolada e nem necessariamente sobre a própria 

prática em todos os momentos.  

Zeichner (2003) ainda assinala que outra função da incorporação do conceito 

de ensino reflexivo em comunidades de prática na formação inicial é a de ajudar a 

internalizar a prática reflexiva, promovendo no futuro professor a disposição e a 

capacidade de estudar sua atuação própria e seu ensino durante toda a vida 

profissional. 

 Na formação inicial, a promoção da reflexão sobre a prática não se fará a partir 

da busca de situações ilustrativas para os preceitos e princípios da teoria educacional 

em vigor, mas, invertendo o sentido desta lógica, deverá partir de situações reais do 

ensino da matemática providas pela comunidade de prática, problematizá-las, gerar 

questões e – com o auxílio e a mediação do professor orientador – pesquisar teorias, 

encadeá-las, confrontá-las e, a partir daí, responder às questões levantadas, criando 

um novo arcabouço teórico.  
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 Assim, consideramos que a concepção de profissional crítico-reflexivo 

conforme exposta por Schön (1992) e ampliada por Zeichner (2003) e Llinares (2008), 

complementa o modelo de conhecimentos para a docência da matemática refinado 

por Ball et al. (2008), por meio do incentivo ao uso das formas de conhecimentos – 

proposicional, conhecimento de casos e conhecimento estratégico – propostas por 

Shulman (1986). 

 De fato os modelos de Shulman (1986, 1987) e Ball et al. (2008) sofrem críticas 

daqueles que entendem que estes autores privilegiam o conhecimento específico do 

conteúdo matemático e suas formas de ensino em detrimento de uma formação que 

considere a prática cotidiana de sala de aula como elemento indissociável desta 

formação. Por outro lado, pode-se argumentar que os modelos de formação que 

privilegiam a prática desconsideram demasiadamente as especificidades do ensino 

das matemáticas, podendo ser aplicados à formação de professores de qualquer área 

específica do conhecimento. Entendemos, entretanto, que os modelos focados na 

preparação para ensino de conteúdos matemáticos e os modelos fundamentados em 

uma formação a partir da prática não são antagônicos, mas complementares. E, como 

procuramos evidenciar, a ligação fundamental entre esses modelos se dá pelas 

formas propostas por Shulman (1986) para a construção dos conhecimentos 

profissionais a partir da prática. 

 Com isso, acreditamos poder justificar o modelo de formação apresentado 

inicialmente, baseado em duas vertentes fundamentais: uma relacionada ao 

conhecimento matemático e das formas de promoção de sua aprendizagem e outro 

relacionado à edificação de conhecimento profissional a partir da prática. 

 

4.7 Sobre a adequação de formas de trabalho com educação a distância na 

modalidade on line ao nosso referencial teórico para os saberes docentes 

 É oportuno, neste momento em que discutimos sobre a forma de proporcionar 

saberes docentes aos futuros professores de matemática na modalidade on line, 

enfatizar algumas características importantes desta modalidade de formação tendo 

em vista os pressupostos teóricos para o estabelecimento de cursos a distância 

discutidos no capítulo 3. Considerando que nosso pressuposto teórico de que o 
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aprendizado em cursos de licenciatura, principalmente no que tange à prática 

profissional, está fortemente vinculado a processos de colaboração e reflexão coletiva, 

consideramos ser possível encontrar uma vinculação fundamental entre estes 

pressupostos e uma forma de condução dos cursos a distância na modalidade on line. 

 A alteração no conceito de educação a distância que ocorreu do decreto 2494 

de 1998, para o decreto 5622 de 2005, evidencia dois fatos importantes: primeiro, a 

ênfase na utilização de meios e tecnologias de informação, reforçando e incentivando 

a modalidade on line; em segundo lugar, há a supressão do termo autoaprendizagem 

para a incorporação do conceito de mediação didático pedagógica, que auxilia os 

processos de ensino e aprendizagem. 

 Este segundo fato que evidenciamos denota, a nosso ver, uma preocupação 

em enfatizar a interação – no sentido que já conceituamos anteriormente – entre 

professores e alunos e entre alunos e alunos, para a construção dos saberes que se 

pretende edificar durante o curso. Ressaltamos que este entendimento sobre 

educação a distância favorece a aplicação do referencial teórico que apresentamos à 

medida que se alinha à ideia de construção colaborativa dos saberes, principalmente 

quando se pretende analisar a prática profissional aplicando – e ao mesmo tempo 

apreendendo – os instrumentos teóricos e conceituais que alicerçarão a atividade 

profissional do futuro professor. 

 Para além deste entendimento legal sobre os processos de ensino à distância, 

gostaríamos de trazer para consideração as ideias expostas por Borba et al. (2008). 

Segundo estes autores, quando se concebe um curso de formação de professores na 

modalidade EAD on line, deve-se considerar que ensinar a distância não se trata 

apenas de “virtualizar” a aula tradicional, dado que é necessário contar com recursos 

em grande medida distintos daqueles com os quais o professor conta quando se 

encontra presencialmente com uma turma de futuros professores confinados na sala 

de aula. Essa “virtualização” da aula tradicional – na mesma concepção apresentada 

por Valente (1999a) – correria o risco de transformar o programa em um curso por 

correspondência caracterizado por uma alta “distância transacional”.  

 Assim, Borba et al. (2008) utilizam a ideia do “estar junto virtual” (VALENTE, 

2003, apud BORBA, MALHEIROS, e ZULLATO, 2008; VALENTE, 2009), enfatizando 
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que a proposta de um curso a distância na modalidade on-line deve ser estruturada 

segundo o entendimento de que a interação, o diálogo e a colaboração são 

condicionantes importantes do processo de aprendizagem e ensino a distância. 

Assim, a “Interação” proporciona a troca de ideias nas direções aluno-aluno e aluno-

professor para a constituição do “fazer matemática”, do “ensinar matemática” e do 

“refletir sobre o ensino da matemática”. O “Diálogo” também proporciona o 

compartilhamento, o trabalho coletivo e a reflexão em conjunto. A “Colaboração” 

pressupõe que professores, alunos e tutores são parceiros que atuam em um 

processo colaborativo, cada um em seu papel, com o objetivo comum da formação 

com qualidade. 

 Ressaltamos que a concepção dos programas de formação fundamentados 

pela prática da interação, do diálogo e da colaboração implica em uma importante 

mudança de postura do professor formador, uma vez que, conforme Prado e Almeida 

(2003), 

sua função principal é de orientar a aprendizagem dos alunos – uma 

aprendizagem que se desenvolve na interação colaborativa [...], propiciando a 

criação de uma rede de comunicação e colaboração na qual todos se inter-

relacionam (PRADO e ALMEIDA, 2003, p. 73). 

 Procuramos enfatizar aqui que corroboramos com as ideias de Borba et al. 

(2008) de que a “não virtualização” do ensino presencial está fortemente vinculada à 

adoção de princípios que propiciem a aprendizagem colaborativa on line, 

considerando, como Borba et al. (2008): 

aprendizagem colaborativa on-line como o processo em que alunos, 

professores e tecnologia participam ativamente e interagem a distância para 

produzir significados coletivamente, levantando incertezas que alimentam a 

busca por compreensões e suscitam novas incertezas. Dessa forma, seres 

humanos e mídias planejam e desenvolvem ações de interesse de um grupo, 

respeitando as individualidades, de modo a produzir conhecimento 

colaborativamente no ciberespaço (ZULLATO, 2007, apud BORBA, 

MALHEIROS e ZULLATO, 2008, p. 35). 

 Ainda em relação ao aprendizado das práticas e a partir das práticas, Llinares 

(2008) nos revela outra grande potencialidade dos recursos midiáticos dos quais se 

serve a educação a distância na modalidade on line. Relatando suas pesquisas na 
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busca de programas que possam prover a construção – do ponto de vista sociocultural 

– dos conhecimentos necessários à docência, o autor mostra como os recursos 

tecnológicos da educação a distância on line podem ser utilizados para o exercício de 

análises aprofundadas de situações da prática em uma comunidade de 

aprendizagem, partindo, propiciando e reforçando a apropriação dos instrumentos 

técnicos e teóricos que caracterizarão o uso do conhecimento na prática. 

 Llinares (2008) nos propõe que os cursos sejam estruturados pressupondo o 

desenho de “percursos de aprendizagem” com a intenção de ensinar a ensinar 

matemática, que demandem fortemente as interações de licenciandos com outros 

licenciandos e destes com os professores do curso. Essas interações são estimuladas 

a partir da necessidade de resolução de tarefas ligadas ao contexto da prática da sala 

de aula, relacionadas àquilo que o autor chama de atividades “autênticas” – aulas e 

situações reais de ensino e aprendizagem. Essas ideias também vão ao encontro dos 

princípios do “estar junto virtual” (VALENTE, 2009). Assim, os futuros professores 

aprendem fundamentalmente a partir das interações entre eles e constroem suas 

concepções próprias. Interpretamos que, na visão de Llinares (2008), aprender 

pressupõe momentos individuais de aprendizagem e momentos coletivos/sociais de 

aprendizagem: em todos eles o papel da interatividade e da interação são 

fundamentais no ensino a distância. 

 Assim, os recursos providos pelas tecnologias da informação – vídeos on line, 

aplicativos, simuladores, repositório de informações teóricas, espaços virtuais para o 

exercício do diálogo, etc. – devem permitir prioritariamente a troca multidirecional de 

informações e nos dois sentidos, de forma que o questionamento sistemático e a 

reflexão crítica e embasada possam propiciar a apreensão de novos saberes. 

  

4.8 Recapitulando ideias 

Acreditamos que, com as considerações teóricas de vários autores sobre a 

formação de professores de matemática – relativas a conteúdos e forma–, 

conseguimos reunir uma série de fundamentos teóricos que podem se constituir em 

linhas gerais para a análise de um curso que vise essa formação. Pretendemos, nas 

conclusões deste capítulo, organizar esses fundamentos de modo que possam 
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contribuir aos processos de formação inicial de professores de matemática em cursos 

de licenciatura a distância na modalidade on line. 

 Naturalmente, o futuro professor deve aprender mais matemática do que 

aquela que irá ensinar, mas as considerações sobre as ideias de Ball et al. (2008) nos 

faz refletir sobre qual matemática “superior” ensinar, quais conteúdos são prioritários 

e com qual nível de aprofundamento. 

Acreditamos que, a partir da consideração das ideias dos vários teóricos 

abordados, devemos tomar como princípio que um aprofundamento na matemática 

superior em curso de licenciatura só se justificará à medida que favorecer a construção 

do conhecimento específico do conteúdo – na concepção de Ball et al. (2008) – tendo 

em vista o currículo vigente na escola básica e seus objetivos na sociedade em que 

está inserido. Esse aprofundamento abrange, por exemplo, a explicação da razão de 

ser de procedimentos ensinados, a avaliação de algoritmos alternativos usados pelos 

alunos, o conhecimento e uso da matemática descompactada, etc. Esperamos que 

esta pesquisa também corrobore este constructo teórico. 

Na teoria, pelo menos, fica evidente os cursos de licenciatura devem definir sua 

grade curricular com foco em uma matemática que extrapole os limites da Matemática 

Escolar, mas com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento do conhecimento 

específico do conteúdo, do conhecimento do conteúdo e dos alunos, e do 

conhecimento do conteúdo e do ensino necessários para o desenvolvimento dos 

assuntos e estratégias metodológicas presentes no currículo escolar. A nosso ver, não 

faz sentido, por exemplo, um curso aprofundado de álgebra linear se o futuro professor 

não puder compreender aplicações efetivas para autovalores e autovetores no 

desenvolvimento de suas estratégias de ensino.  

Além de pensar na configuração da grade curricular ligada aos saberes 

exclusivamente matemáticos, devemos estar atentos para a associação efetiva 

desses conteúdos aos objetos de ensino da matemática escolar dentro das chamadas 

disciplinas pedagógicas. Assim, as chamadas disciplinas pedagógicas acompanharão 

o desenvolvimento das disciplinas de conteúdo exclusivamente matemático, fazendo 

destas últimas as fontes de dados para a elaboração e análise de situações, com a 

qual certamente o futuro professor se deparará na sua prática pedagógica. Assim, 
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temos uma proposta para a preparação efetiva do professor para lidar com as 

situações complexas do ensino da matemática, das quais o simples conhecimento de 

matemática não dá conta, mas serve como base para a elaboração de um 

conhecimento específico sobre o conteúdo, permitindo solucionar essas situações. As 

disciplinas pedagógicas e de conteúdo matemático devem ter um vínculo primordial a 

partir do planejamento do curso para que sejam interdependentes, rompendo 

definitivamente a herança dos cursos “três mais um”.  

 Mas até aqui só abordamos fundamentos para alicerçar o primeiro dos dois 

pilares que apresentamos para servirem de estrutura para a formação inicial de 

professores de matemática – aqueles ligados aos instrumentos teóricos e conceituais. 

Falta-nos tecer conclusões sobre a componente prática desta formação e sua 

vinculação com o tipo de curso que estudamos – curso a distância na modalidade on 

line. 

 Como vimos, ao enunciar o conhecimento de caso e o conhecimento 

estratégico como formas pelar quais o conhecimento pedagógico do conteúdo se 

manifesta, Shulman (1986) estabelece um vínculo fundamental entre conhecimentos 

de ordem teórica e aqueles que se originam na prática profissional. Como 

apresentamos, consideramos que as ideias de Schön (1992) sobre a formação de 

profissionais reflexivos complementam as ideias de Shulman (1986) no que se refere 

às formas de adquirir e manifestar o conhecimento, complementadas então pelas 

ideias de Zeichner (2003) e Llinares (2008). Temos aí, e mais ainda com o uso dos 

recursos midiáticos proporcionados pela educação a distância na modalidade on line, 

uma oportunidade de reconfigurar as estratégias adotadas pelas práticas de ensino e 

pelo estágio supervisionado nos cursos de licenciatura sob a perspectiva da formação 

de profissionais reflexivos. 

 Tanto o conhecimento matemático ligado aos processos de ensino como estes 

próprios processos ainda constituem o conteúdo “inicialmente teórico” do programa. 

Os conhecimentos teóricos serão transpassados por um conhecimento “inicialmente” 

prático, ligado às formas de apreensão de conteúdos como propusemos 

anteriormente.  
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Adicionalmente, tratando especificamente de um curso a distância que se 

realiza por meio das TDIC e busca formar professores para alunos já imersos numa 

realidade na qual as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano, julgamos importante 

que tal curso aborde o conhecimento tecnológico e seu uso para aprender e ensinar 

matemática. E, na construção do Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do 

Conteúdo, adotamos o pressuposto de que o aprendizado é mais efetivo quando os 

objetos de estudo são parte de um contexto que os futuros professores percebem 

como significativo, que atribui valor a esses objetos, e que desenvolve um 

entendimento da relação entre ele [o aprendizado] e sua futura vida profissional. 

Novamente, também o conhecimento e uso das TDIC deve estar imerso nas situações 

concretas das práticas de ensino. 

Acreditamos poder analisar os pressupostos e o funcionamento do programa 

de formação inicial que se constituirá em nosso objeto de estudo a partir do diagrama 

abaixo (Figura 26): 

Figura 26 – Esquema conceitual para um programa de formação de professores em cursos de licenciatura 
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No diagrama acima (Figura 26), a edificação dos saberes do futuro professor 

de matemática nasce apoiada na concepção de currículo da escola básica. A partir 

dessa concepção se busca a construção de conhecimentos de conteúdos 

matemáticos de forma aprofundada – a Matemática Superior – com vistas a 

exploração da Matemática Aberta – que é a matemática descompactada descrita por 

Ball et al. (2008). Assim a estratégia de abordagem dos tópicos de matemática 

elementar na prática docente se enriquece com base em sólidos conhecimentos de 

matemática voltados à docência – o conhecimento específico do conteúdo. Ainda 

como componentes teóricos da formação do professor temos os conhecimentos do 

ensino e da aprendizagem que partem desse conhecimento específico do conteúdo, 

e englobam também conhecimento dos alunos e da matemática – ou conhecimento 

do conteúdo e dos alunos – e o conhecimento do ensino e da matemática – ou 

conhecimento do conteúdo e do ensino. O conhecimento curricular surge como aquele 

que vincula o conhecimento matemático ao conjunto de conhecimentos do ensino e 

da aprendizagem em geral, sento este conjunto também transpassado pelo 

conhecimento do horizonte – ou conhecimento horizontal do conteúdo. 

Conforme ilustrado no diagrama (Figura 26), toda a construção de 

componentes teóricos é feita a partir de uma vinculação fundamental com as práticas 

que se fazem presente deste o início do curso. As Práticas de Ensino e o Estágio 

supervisionado são fontes ricas de “casos” para o exercício e construção do 

conhecimento estratégico, sendo tal construção baseada no desenvolvimento de uma 

atitude reflexiva sobre a prática que se observa, confrontando-a com as proposições 

teóricas sobre o ensino e aprendizagem das matemáticas. 

Por fim, nosso diagrama contempla a inserção da TDIC no cotidiano escolar 

que não pode se desvincular do ensino da matemática. O conhecimento tecnológico 

e o conhecimento da aplicação desse conhecimento para o ensino se fazem presente 

desde o uso das novas TDIC para que o futuro professor aprenda matemática até a 

aplicação da tecnologia no desenvolvimento de projetos e estratégias de ensino para 

favorecer a aprendizagem de conteúdos específicos para os alunos da escola básica. 

A inserção das TDIC no programa de formação dos professores também pressupõe 

então uma vinculação fundamental dessas tecnologias com a prática docente. 
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 Notamos que, no decorrer do curso, forma e conteúdo se misturam e se 

confundem. A forma também é conteúdo que versa sobre como ensinar e aprender – 

principalmente coletiva e colaborativamente. A forma ilustra, questiona, se contrapõe 

à teoria, enquanto a teoria alimenta a forma e é retroalimentada por ela, buscando 

sedimentar conhecimentos necessários ao futuro professor de matemática. 

Em se tratando de cursos de licenciatura a distância, a preocupação com a 

forma ocorre, em grande medida, pelo cuidado em evitar que os cursos se convertam 

na “virtualização” dos programas presenciais, transformando os cursos a distância 

numa nova modalidade de “curso por correspondência”, incentivando o autodidatismo 

e o isolamento de seus participantes. 

A oportunidade é encontrada na já discutida potencialidade dos ambientes 

virtuais de proporcionar espaços para a interação, o diálogo e a construção 

colaborativa de conhecimentos que vão ao encontro da prática reflexiva que 

procuramos. Entendemos que a promoção de espaço para o diálogo e discussões 

síncronas ou assíncronas, baseadas na reflexão sistemática, no exercício da 

argumentação para si e para os outros e na mediação com foco na construção coletiva 

dos saberes é uma característica importante que deve ser explorada ao máximo nos 

programas de ensino a distância na modalidade on line. 

Diante das conclusões apresentadas no capítulo 3, consideramos que na 

educação a distância há também a necessidade de uma postura do formador em 

relação ao desenho e planejamento de atividades que levarão à construção coletiva 

dos saberes. Quase que da mesma forma, o curso a distância pressupõe um papel 

mais ativo do estudante na busca pela edificação dos saberes, bem como o 

desenvolvimento de sua capacidade de escutar, se expressar de forma organizada e 

construir conhecimentos a partir da interação e do diálogo (multidirecional: com 

colegas e com o professor) e não só do discurso – monólogo – do professor.  

Cabe-nos, por fim, concluir que a adoção da educação a distância na 

modalidade on line na formação inicial de professores requer uma nova cultura a ser 

desenvolvida nos processos de ensino e aprendizagem, diferente daquela com a qual 

os alunos de programas presenciais estão acostumados. A cultura do aprendizado 

com o outro e da construção coletiva de saberes ainda é bastante incipiente nos 
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ambientes de formação inicial de professores nos cursos de licenciatura presencial. 

Nestes ambientes, a direção do diálogo é aquela que liga professores e alunos – ou 

seja, o nível de interação aluno com aluno na construção de conhecimentos ainda é 

tímida em tais ambientes, frente ao que entendemos ser a necessidade desta 

interação em ambientes on-line. O sentido do diálogo é aquele que, na maioria das 

vezes, parte do professor, que, se pressupõe, trará conhecimentos prontos a serem 

transmitidos. Ainda é uma concepção “moderna” de currículo, vigente nas 

licenciaturas em matemática. Assim, a estimulação de processos que busquem o 

aprendizado com o outro e a construção coletiva e colaborativa de saberes demanda 

antes uma mudança em relação àquilo que foi social e culturalmente construído como 

“sala de aula”. Julgamos que, por ser de caráter cultural, essa mudança não é nem 

rápida e nem fácil, mas precisamos buscá-la. 

Observamos que nossas conclusões sobre a natureza dos conhecimentos a 

serem adquiridos nos cursos de formação inicial de professores de matemática se 

resumem, neste trabalho, a algumas linhas norteadoras. Enfatizamos que o resultado 

ainda está muito longe da apresentação de uma estrutura organizada de curso que 

conte com o detalhamento do projeto pedagógico, do elenco de disciplinas, das 

ementas destas disciplinas, da determinação de cargas horárias, etc. Repetimos que 

atarefa é demasiadamente grande para ser realizada em um trabalho isolado e requer 

a participação de um grupo considerável de profissionais com princípios e ideias 

comuns, atuando cada um em sua especialidade, mas de forma conjunta e coesa. 

Ainda assim, reconhecemos a dificuldade de tal tarefa. 

Outra observação relevante que devemos fazer se refere ao fato de que nossas 

conclusões são extraídas unicamente de uma revisão bibliográfica sobre trabalhos de 

importantes teóricos da área de formação de professores. Desta forma, os 

pressupostos que elencamos para a formação inicial de professores, incluindo 

aqueles voltados aos programas oferecidos à distância, não passaram – até este 

ponto de nosso trabalho – pelo crivo da confrontação com a experiência. Um 

desdobramento natural de um trabalho que parte destas considerações teóricas será 

justamente a tentativa de verificar a identificação e análise de nossos pressupostos 

em programas de formação inicial de professores à distância na modalidade on line. 
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Vislumbramos que, para esta tarefa, o estudo de caso se configura como uma 

interessante estratégia metodológica. 

Porém, antes ainda de iniciarmos nossa investigação por meio do estudo de 

caso, é indispensável que abordemos o entendimento e as determinações legais do 

Brasil, tanto para a implementação de cursos superiores a distância quanto para a 

concepção de cursos superiores de formação inicial de professores. Os resultados 

dessa abordagem serão imprescindíveis para a elaboração de instrumentos de coleta 

e para a análise dos dados colhidos em nosso estudo de caso. 
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5. Sobre as determinações e diretrizes legais para Educação a Distância 

Brasileira e a Formação de Professores de Matemática 

 

5.1 A Legislação relacionada à Educação a Distância 

Apesar de a Educação a Distância ter sido uma realidade na educação 

brasileira desde a primeira metade do século XX, principalmente para sistemas de 

ensino voltados a cursos de caráter contingencial e supletivo, nos concentraremos 

neste capítulo na análise dos marcos legais que se sucederam próximos à 

promulgação da LDBEN de 1996, que abriu oficialmente possibilidades para a 

utilização da EAD em cursos regulares de graduação do ponto de vista legal. 

É importante observarmos, no entanto, que desde a década de 1970 há 

registros de iniciativas no sentido da legalização de programas de ensino superior a 

distância no Brasil, conforme descrevem Costa e Pimentel (2009). Estes autores 

indicam projetos de lei de 1974, 1977 e 1983 que propunham a criação de 

Universidades Abertas vinculadas à legislação corrente para o ensino superior e com 

estrutura interna própria. Também citam um projeto de lei de 1987 com a proposta de 

criação da Universidade Nacional de Ensino a Distância (UNED), tutelada pelo 

Governo Federal. Após a promulgação da Constituição de 1988, surgiu em 1990 o 

projeto de lei 4942/90, dispondo novamente sobre uma Universidade Aberta com o 

objetivo de ampliar e democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. De todos os 

projetos de lei, este último foi o que se aproximou mais de se transformar em lei, tendo 

sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas não chegou a ir a 

plenário. Costa e Pimentel (2009) indicam que derivam deste projeto de lei iniciativas 

como a inclusão do artigo 80 na LDBEN de 1996.   

Antes mesmo da aprovação da atual LDBEN de 1996, o governo federal criou 

em 1995 a subsecretaria de EAD na estrutura institucional da Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República, com vistas à implementação de 

programas com o uso de tecnologias de comunicação no interior das escolas, como o 

PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação) e o TV Escola – 

programa de suporte à formação continuada a distância de professores; implantados 

entre 1995 e 1996. Essa subsecretaria foi incorporada pela Secretaria de Educação a 
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Distância - SEED, criada em 1996 já dentro da estrutura do Ministério da Educação 

(GIOLO, 2008, p. 1216). 

Após a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 

9394 de 1996, que determinou – por meio do artigo 80 – o incentivo do poder público 

ao desenvolvimento e disseminação de programas de ensino a distância em todos os 

níveis e modalidades de ensino, uma série de decretos procurou regulamentar o uso 

da EAD nesses diversos sistemas de ensino. Em nosso trabalho, distinguimos duas 

fases nos esforços oficiais de regulamentar o Ensino a Distância e apontamos para o 

início de uma possível terceira fase, como veremos.  

Na fase inicial, identificamos a tentativa de fornecer uma primeira definição para 

EAD, bem como a fixação de regras gerais para o funcionamento dos primeiros cursos 

e do reconhecimento das certificações de diplomas emitidos por estes. Esta primeira 

fase coincide com o incentivo governamental à criação de cursos, principalmente nas 

IES públicas e com vistas à formação de professores, iniciando-se após as primeiras 

regulamentações de 1998 e se estendendo até 2004, quando a iniciativa privada – 

tendo avaliado o potencial de mercado da EAD – aumentava expressivamente sua 

participação na oferta de cursos superiores a distância. 

Em outra fase, posterior a 2004, identificamos esforços do governo federal para 

reconceitualizar a EAD, claramente preocupado com critérios de equiparação de 

cursos presenciais e à distância, aumentando o rigor em relação a critérios de 

qualidade e condições para a acreditação de cursos. 

A fase inicial de regulamentação se inicia com a publicação do Decreto 2494 

de 1998, para regulamentar o artigo 80 da LDBEN, que define Educação a Distância 

como “uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de 

recursos didáticos sistematicamente organizados [...] em diferentes suportes de 

informação,[...] e veiculados pelos diversos meios de comunicação” (Art. 1º), prevendo 

flexibilidade de requisitos para admissão, horários e duração dos cursos, desde que 

respeitadas as diretrizes curriculares oficiais para o curso. De forma breve, além de 

conceituar a EAD, esse decreto trata de itens como o credenciamento de instituições, 
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o reconhecimento e a avaliação periódica de cursos16 e as penalidades decorrentes 

dessas, matrículas e processos de avaliação dos alunos. 

Esse decreto também institui a validade nacional dos diplomas expeditos por 

instituições devidamente credenciadas e abre explicitamente o campo da EAD para 

instituições privadas, mesmo sem definir limites claros para sua atuação. Mesmo 

assim, conforme observa Giolo (2008), “na virada do século, quando a EAD começou 

a sua trajetória, cada vez mais apressada, o processo foi movimentado integralmente 

pelas instituições públicas” (GIOLO, 2008, p. 1218). Em função de sua nítida concisão, 

o decreto 2294 de 1998 remete a regulamentação de vários de seus artigos à 

regulamentação posterior, mas deixa claro o caráter estritamente contingencial do uso 

da EAD no nível fundamental da Educação Básica. 

Outro marco importante nesta primeira fase de regulamentação do ensino a 

distância foi a publicação do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 

2001 a 2011, sob a Lei 10172 de 2001, não tanto pelo estabelecimento de diretrizes 

e estratégias mas principalmente pelo incentivo e fomento de iniciativas do uso da 

EAD no ensino superior. Esse plano aponta possibilidades ligadas à universalização 

da educação superior por meio da EAD, diagnosticando que no Brasil os desafios 

educacionais podem ter na educação a distância um meio de indiscutível eficácia. 

Notadamente o Plano Nacional de Educação de 2001 também estabelece a 

meta de erradicar os professores sem formação adequada nos diversos níveis de 

ensino, provendo-lhes a formação em nível superior adequada. Assim, esse plano 

vincula fundamentalmente essa meta às iniciativas de prover cursos superiores à 

distância, ressaltando que 

A Lei de Diretrizes e Bases considera a educação a distância como um 

importante instrumento de formação e capacitação de professores em serviço. 

Numa visão prospectiva, de prazo razoavelmente curto, é preciso aproveitar 

melhor a competência existente no ensino superior presencial para 

institucionalizar a oferta de cursos de graduação e iniciar um projeto de 

universidade aberta que dinamize o processo de formação de profissionais 

qualificados, de forma a atender as demandas da sociedade brasileira 

(BRASIL, 2001). 

                                            
16A distribuição de competências dos diversos sistemas de ensino foi abordada nesse decreto e 
posteriormente alterada pelo Decreto 2561 de 1998. Ficou delegada ao MEC a competência para 
promover o credenciamento e a acreditação de cursos superiores, entre os quais estão os cursos de 
licenciatura. 



129 
 

 
 

 Fixa-se como metas: a ampliação de programas de formação em serviço para 

prover a qualificação mínima aos docentes da educação básica prevista pela LDB e o 

desenvolvimento de programas de educação a distância que viabilizem a meta 

anterior (BRASIL, 2001).  

Com o incentivo ao uso da EAD em cursos superiores para a formação de 

professores, logo questões relativas à certificação e à acreditação oficial desses 

cursos se tornaram relevantes. Em 2002, uma comissão da Secretaria de Educação 

Superior baseou-se em um artigo escrito por Carmen Moreira de Castro Neves, 

publicado em 1998 na edição nº 144 da Revista Tecnologia Educacional – ABT, e 

passou a usá-lo como referência em processos de autorização de cursos de 

graduação a distância (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO BRASIL, 

2003). O referido artigo deu origem em 2003 aos primeiros Referenciais de Qualidade 

para Cursos a Distância. 

 Enquanto as primeiras regulamentações legais foram excessivamente 

sintéticas e pragmáticas, sem demonstrar adesão às teorias científicas sobre EAD e 

entendendo-a como forma de ensino baseada em autoaprendizagem, os Referenciais 

de Qualidade de 2003 demonstram preocupação com princípios teóricos que 

caracterizam a Educação a Distância como uma forma diferenciada de proporcionar 

o aprendizado, uma forma de ensino com identidade própria, fundamentalmente 

distinta do ensino presencial.  

Apoiados em guias internacionais de garantia de qualidade para cursos a 

distância, esses Referenciais buscavam garantir o respeito ao ritmo e às condições 

de aprendizado do aluno, amparando-o à distância para que pudesse aprender tudo 

o que fora previsto para o curso. Assim, deixa-se claro que o curso a distância não 

pode prescindir do mesmo tempo de integralização do que seu análogo presencial, 

mas, ao mesmo tempo, não se trata de mera transposição desses últimos para 

plataformas virtuais. 

Os Referencias de 2003 reconhecem de forma contundente as implicações da 

separação física e temporal das ações de ensino e aprendizagem. Ao respeitar esta 

característica primeira da EAD, estabelecem requisitos para o desenho do projeto do 

curso; para a formação de uma equipe profissional multidisciplinar; para os processos 
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de comunicação e interação entre professores, tutores e alunos; para a concepção de 

materiais didáticos específicos para o ensino a distância; para a estrutura de apoio – 

em termos de recursos humanos e infraestrutura tecnológica; para os processos de 

avaliação dos alunos e do curso. Este desenho do projeto do curso se aproxima muito 

daquela estrutura organizacional sugerida por Peters (1983), conforme abordamos no 

capítulo 3. 

A publicação dos Referencias de Qualidade de 2003 evidenciava a brevidade 

com que a EAD fora tratada nos primeiros decretos regulatórios – decretos 2294 e 

2491 de 1998. Além disso, o aumento da participação de instituições privadas na 

oferta de cursos a distância – que saltou de 20% em 2002 para 64% em 2004, 

conforme sinopse estatística do MEC/Inep que apresentamos – parece ter gerado 

preocupação adicional para Ministério da Educação em relação à necessidade de 

maior rigor da regulamentação para Educação a Distância (GIOLO, 2008). 

Configurava-se um cenário que propiciaria aquilo que anteriormente referimos como 

a segunda fase da Regulamentação da EAD no Brasil.  

Assim, o marco desta segunda fase ocorreu em 2005, quando o Governo 

Federal publicou o decreto 5622, revogando os decretos 2294 e 2491 de 1998 e 

regulamentando novamente o artigo 80 da LDBEN de 1996. Como os decretos 

anteriores, o novo decreto traz sua concepção de educação a distância – 

sensivelmente distinta daquela apresentada em 1998 –, fixa diretrizes gerais para a 

autorização e reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições, trata das 

matrículas, transferências, aproveitamento de estudos, certificados, diplomas e 

avaliações, e define penalidades. Consideramos que é esse decreto que inaugura 

uma nova fase nos processos de regulamentação da EAD no Brasil, dado que, além 

de assumir um novo conceito de EAD, também anuncia condições mais rígidas para 

o licenciamento de instituições e para a acreditação de cursos a distância, exigindo 

para esses processos aderência plena aos Referenciais de Qualidade para a 

Educação a Distância de 2003. 

Em relação ao novo conceito adotado para a Educação a Distância, neste novo 

decreto ela deixa de ser entendida como “forma de ensino baseada em 

autoaprendizagem” e é concebida como modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica é imprescindível – assim como em qualquer processo de ensino 
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– e “ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em tempos 

diversos” (Art. 1º), substituindo de forma importante e irreversível a pressuposição de 

autoaprendizagem pela necessidade de interação entre professores, alunos e tutores 

para que a aprendizagem seja efetiva. 

Além da vinculação com os Referencias de Qualidade de 2003 e no novo 

conceito para EAD, o decreto 5622 de 2005 anuncia novas resoluções práticas como: 

a ampliação do leque dos momentos presenciais obrigatórios incluindo, além das 

avaliações, os estágios obrigatórios, a defesa dos trabalhos de conclusão de cursos 

e atividades de laboratório; a proibição do uso da EAD na educação básica, exceto 

como complementação de estudos ou em situações emergenciais; a fixação de 

duração mínima dos cursos a distância, sendo a mesma dos cursos presenciais; o 

credenciamento de instituições públicas ou privadas para oferta de cursos pós-

graduação e de tecnologia. 

Do ponto de vista do projeto pedagógico e do planejamento curricular, o decreto 

5622 estabelece claramente que os cursos superiores a distância devem seguir as 

mesmas diretrizes curriculares nacionais definidas para suas versões ministradas 

presencialmente. Notamos que essa diretriz era observada apenas superficialmente 

nos decretos de 1998, quando estes versavam sobre a flexibilidade da duração dos 

cursos a distância – a qual foi eliminada pelo novo decreto. 

Como evidência de sua clara preocupação com a qualidade dos cursos, o novo 

decreto também explicita condições para o credenciamento vinculadas à previsão de 

desenvolvimento dos polos para atendimento presencial já no plano de 

desenvolvimento institucional (PDI) da instituição de ensino superior, bem como 

estabelece mecanismos para evitar uma oferta excessiva de vagas sem as condições 

adequadas de atendimento aos estudantes. 

Como tentativa de aperfeiçoamento do decreto 5622 diante do forte aumento 

da participação da iniciativa privada na oferta de cursos superiores a distância, em 

2007 o governo federal publica o decreto 6303, cujo conteúdo visa prioritariamente 

tornar mais rígidas as condições para o credenciamento de instituições e cursos a 
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distância, alterando vários artigos do decreto 5622 de 200517. Anteriores ao decreto 

6303, mas ainda no ano de 2007, já haviam sido publicadas as portarias normativas 

número 1 e número 2, estabelecendo novos instrumentos de avaliação para os 

processos de credenciamento de Instituições de Ensino Superior, de polos e para a 

autorização de cursos superiores a distância (GIOLO, 2008). 

 O Plano Nacional de Educação de 2001 já havia requerido a oferta de cursos 

de graduação por meio da implementação de um projeto de Universidade Aberta que 

dinamizasse o processo de formação de professores qualificados, enquanto o Decreto 

5622 de 2005 abriu legalmente, em seu artigo 26, a possibilidade do estabelecimento 

de vínculos entre instituições para a oferta de cursos a distância em regime de 

consórcio. Paralelamente, o projeto Pró-Licenciatura – baseado em outras iniciativas 

frutíferas de oferta de cursos a distância para a formação de professores, como o 

consórcio UFMT/UNEMAT, o Projeto Veredas e o CEDERJ – mostrou ser importante 

para o sistema modelo da atuação em consórcios. Ainda em 2005, seguindo os 

modelos dessas experiências anteriores, foi criado o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), ofertando inicialmente cursos por meio de consórcios que congregavam 

apenas instituições federais de ensino superior. 

 A criação do Sistema UAB é seguida pelo lançamento de edital estimulando o 

sistema de consórcios e organizado em duas frentes. Na primeira, conclamava 

prefeituras e estados a criarem polos de apoio presencial. A outra conclamava as 

Instituições Federais de Ensino Superior a criar e oferecer cursos superiores na 

modalidade a distância.  

Paralelamente aos trabalhos de seleção e avaliação de cursos e polos 

promovidos pelo Edital de 2005, em 2006 o decreto 5800 institui legalmente a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, estabelecendo-a como um programa da SEED 

com a finalidade explícita de aumentar a oferta de cursos superiores no Brasil, 

realizando de fato o intento das iniciativas em formas de projeto de lei que se iniciaram 

a partir da década de 1970. 

                                            
17 O decreto 6303 de 2007 também alterou vários incisos do parágrafo 4 do artigo quinto do decreto 
5773 de 2006, que dispõe sobre as funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
ensino superior no sistema federal de ensino. O artigo 5 desse decreto define as competências de 
algumas das secretarias do MEC, entre elas a secretaria de Educação a Distância, nos processos de 
credenciamento, homologação e avaliação de instituições e cursos superiores. 
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 Já no seu primeiro artigo, o decreto 5800 define como primeiro objetivo do 

Sistema UAB “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial 

e continuada de professores da educação básica” (Artigo 1º, parágrafo único, inciso 

I), determinando que o Ministério da Educação firmará convênios com as instituições 

públicas de ensino superior para a organização de cursos no sistema UAB. Pelo novo 

decreto, a UAB surge fundamentalmente para contribuir para a melhoria e a ampliação 

de oferta de ensino superior no Brasil. Entre seus objetivos, encontram-se a 

articulação entre Instituições de ensino públicas para oferta de cursos, o fomento a 

iniciativas e a avaliação do sistema (COSTA e PIMENTEL, 2009). Os primeiros cursos 

da UAB se iniciaram em março de 2007. 

 Tanto nos primeiros editais de convocação quanto no decreto de sua criação, 

fica claro que a UAB é composta por três estruturas fundamentais: o Ministério da 

Educação, com a função de fomentar e gerenciar todo o processo; as Instituições de 

Ensino Superior, com a função de conceber os cursos superiores; Estados e 

Municípios, com a função de prover os polos para as atividades presenciais dos 

cursos. 

 Dentro da estrutura do MEC, responsável por normatizar e administrar os 

processos, definições legais garantiram à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) um lugar de destaque no gerenciamento de 

cursos superiores a distância.  

Inicialmente a Lei 11502 de 2007 ampliou as competências da CAPES, 

responsabilizando-a também por atuar na formação de professores para a escola 

básica brasileira. Após a aprovação da nova lei, a CAPES se reorganizou 

internamente, criando a Diretoria de Educação Básica Presencial e a Diretoria de 

Educação a Distância, que passou a ter um papel de destaque junto à Secretaria de 

Educação a Distância na coordenação da UAB (COSTA e PIMENTEL, 2009), que 

nascera com a função prioritária de formar professores para a educação básica 

brasileira. 

Posteriormente, em 2009, a Portaria Normativa 318 do MEC estabeleceu a 

UAB como um programa permanente da Diretoria de Educação a Distância da 

CAPES, transferindo definitivamente para esta a operacionalização do Sistema 
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Universidade Aberta do Brasil e deixando para a Secretaria de Educação a Distância 

do MEC a função de apenas cooperar com a CAPES na transição das atribuições 

relativas ao sistema UAB. 

O ano de 2007, do ponto de vista das normatizações legais, nos trouxe também 

uma nova versão dos Referenciais de Qualidade para o Ensino a Distância no Brasil. 

Se os Referenciais de Qualidade de 2003 surgiram da necessidade de uma regulação 

maior das iniciativas de implementação de ensino superior a distância no Brasil, tendo 

em vista a forma superficial como os decretos 2494 e 2561 de 1998 regulamentaram 

a EAD, essa nova versão dos Referenciais parece ter surgido como uma forma de o 

MEC tornar mais rigorosos os processos de acreditação e avaliação de cursos diante 

do forte crescimento da oferta de cursos superiores a distância, com a forte percepção 

da queda de qualidade destes, algo que mesmo os novos decretos 5622 e 5773 de 

2005 – que substituíram os decretos de 1998 – não conseguiram controlar. 

Mesmo sem força de lei, os novos referenciais surgem com a missão de 

subsidiar ações governamentais relativas à regulação, supervisão e avaliação de 

cursos superiores a distância. Eles se apresentam como o resultado de discussões 

entre estudiosos da EAD, as instituições de ensino e a sociedade e se justificam com 

a apresentação de seus objetivos explícitos de garantir a qualidade da educação 

superior a distância e, por outro lado,  

coibir tanto a precarização da educação superior, verificada em alguns modelos 

de oferta de EAD, quanto a sua oferta indiscriminada e sem garantias das 

condições básicas para o desenvolvimento de cursos com qualidade 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO BRASIL, 2007, p. 2). 

Ficam claras as intenções dos novos Referenciais de coibir uma expansão 

indiscriminada do mercado da educação superior a distância por meio da elaboração 

de critérios claramente mais rígidos para a avaliação dos programas. É importante 

também notar que a atualização dos Referenciais deriva tanto de uma melhor 

apropriação conceitual das possibilidades e restrições do ensino a distância, 

decorrentes do debate acadêmico em torno de suas possibilidades pedagógicas e do 

uso das TDIC, quanto do resultado de processos avaliativos que o próprio MEC 

vivenciou desde o início da implementação da EAD no ensino superior. 
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Os novos Referenciais esclarecem que a qualidade de qualquer curso superior 

depende fundamentalmente do projeto político pedagógico no qual a concepção de 

educação deve preceder seu modo de organização – a distância ou não. Continuam 

a vincular o conteúdo específico de cada curso a distância às mesmas diretrizes 

curriculares firmadas pelo MEC para seus análogos presenciais. Ainda esclarecem 

que, em projetos de cursos a distância, além da fundamental dimensão pedagógica, 

há que se adotar um posicionamento cuidadoso em relação a recursos humanos e 

infraestrutura, de tal forma que o projeto político pedagógico de cursos a distância não 

podem prescindir de tópicos como: concepção de educação e currículo no processo 

de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; material didático; avaliação; 

formação de equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; processos de gestão 

acadêmico-administrativa; sustentabilidade financeira. 

Dentro de nosso referencial teórico, avaliamos que os referenciais de qualidade 

atuais apontam para a concepção de cursos com baixa distância transacional, 

prevendo uma robusta estrutura responsável pela condução detalhada dos processos 

que levarão à aprendizagem, bem como pelo apoio ao aprendizado em todos os 

momentos do curso.  

Esses Referenciais também enfatizam que o uso das tecnologias deve se dar 

prioritariamente em processos que favoreçam a interação entre todos os participantes 

do curso – alunos, professores e tutores –, com vistas ao desenvolvimento de 

atividades, trabalhos e projetos compartilhados. Assim, o uso das TDIC deve 

proporcionar um ambiente no qual o estudante possa resolver de forma rápida as 

dúvidas e dificuldades em relação aos materiais didáticos, aos conteúdos das 

disciplinas, bem como ter orientação permanente em relação a sua aprendizagem 

como um todo. A ênfase na interação e nos processos de suporte é justificada nos 

referenciais como condição para dirimir a sensação de isolamento – reconhecida tanto 

como causa de perda de qualidade no aprendizado dos programas a distância, como 

dos altos índices de evasão nestes cursos. Os Referenciais explicitam a necessidade 

de especificação por parte da instituição da relação numérica estudante/tutor que 

permita a ideal interação no processo de aprendizagem, mas não definem padrões 

mínimos ou máximos para essa relação. Importante é lembrarmos que essa relação 
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tem implicações fundamentais na viabilidade econômica dos projetos de curso a 

distância. 

Os novos referenciais também indicam, de maneira inédita nos marcos 

regulatórios da EAD na educação superior, a necessidade de que os cursos possuam 

um módulo básico introdutório, com o objetivo de prover ao estudante o domínio da 

tecnologia a ser utilizada e conhecimentos sobre o conteúdo programático do curso, 

assegurando um bom acolhimento. Também de forma inédita, destacam a 

necessidade de que os materiais didáticos planejados para o ensino a distância 

passem por rigoroso processo de pré-testagem, com vistas ao ajuste e 

aperfeiçoamento dos mesmos. 

Destacam também a necessidade de um planejamento sistemático de ações 

de formação, supervisão e avaliação dos profissionais que prestam suporte às ações 

de aprendizado – os tutores, seja nos polos presenciais ou na prestação de 

atendimento a distância. Ainda na dimensão dos recursos humanos, os referenciais 

apontam, em relação à produção de materiais didáticos, que os professores 

responsáveis pela produção de conteúdos trabalhem em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar dotada de profissionais especialistas nas diferentes formas de 

concepção e produção das linguagens peculiares ao ensino a distância – material 

impresso, hipertextual, vídeos, vídeo-aulas, páginas web, programas interativos, 

simuladores, etc. 

Do ponto de vista da avaliação, os referenciais de 2007 são rigorosos em 

relação à avaliação da aprendizagem e introduzem a necessidade da implementação 

de uma avaliação institucional interna, também rigorosa. 

Em nossa interpretação, os Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância de 2007 representam um marco importante em todas as 

tentativas oficiais de garantir qualidade nos cursos superiores a distância. Definem um 

modelo claro, abordando detalhadamente (com a propriedade de uma entidade que 

já conduzira vários processos de avaliação e acreditação) as dimensões pedagógicas, 

dos recursos humanos, dos recursos tecnológicos e infraestrutura e de administração 

de todo o sistema. A aplicação efetiva destes referenciais em processos de análise e 

certificação (ou recertificação) de cursos a distância poderia, de fato, coibir práticas 
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detratoras da EAD, verificadas em modelos pautados pela oferta indiscriminada em 

detrimento das condições mínimas de qualidade. 

Conforme aponta Alonso (2010), entre 2008 e 2010 a Secretaria de Educação 

a Distância do MEC agiu com maior vigor nos processos de regulação da EAD no 

Brasil, tanto na supervisão dos projetos de cursos das instituições quanto na avaliação 

de polos presenciais. Como resultado deste maior vigor na verificação dos programas 

de cursos superiores a distância, no ano de 2010 o MEC vetou 10 mil vagas em 

vestibulares para cursos a distância, incluindo cursos das duas maiores universidades 

particulares do país (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010). 

Porém, o maior rigor dos órgãos oficiais na avaliação da EAD e o consequente 

descredenciamento de cursos e polos pode ter influenciado para influenciar 

negativamente tanto a opinião pública quanto a própria comunidade acadêmica em 

relação a qualidade de formação dos professores egressos de cursos de licenciatura 

a distância. Conjecturamos que tal influência pode se refletir, do ponto de vista legal, 

no próximo Plano Nacional de Educação. 

Em 2009, às vésperas da concepção de um novo Plano Nacional de Educação 

(PNE) para o período de 2011 a 2020, no qual a formação de professores, e 

consequentemente a educação a distância, seria merecedora de grande atenção já 

que as metas em relação à diminuição de professores previstas no PNE anterior com 

relação à qualidade e quantidade de formação de novos professores não seriam 

atingidas. 

No momento em que escrevemos este texto (janeiro/2014) ainda não temos 

uma versão aprovada pelo poder executivo para o Plano Nacional de Educação que 

compreenderia o período de 2011 a 2020, mas temos manifestações de setores da 

comunidade acadêmica, bem como de representantes da sociedade civil, no sentido 

de se posicionar contrariamente ao uso de cursos de licenciatura a distância na 

formação de professores (SOMMER, 2010). Essas manifestações foram sintetizadas 

no documento final da Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010. Do ponto 

de vista legal, este documento é relevante por ser considerado na formulação de 

políticas públicas para a educação brasileira e, em especial, na construção do novo 

Plano Nacional de Educação. Assim, o documento final do Conae 2010 pode ser um 
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indicativo de mudanças que, sendo incorporadas ao Plano Nacional de Educação, 

podem implicar em novas diretrizes legais para a educação a distância no Brasil. 

Observamos então que, em relação à educação a distância, o Conae 2010 se 

manifesta contrariamente em relação a seu uso na formação inicial de professores em 

cursos de licenciatura. No documento final lemos 

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas 

destinadas aos/à professores/as leigos/as que atuam nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio, como aos/às professores/as de educação 

infantil e anos iniciais do fundamental em exercício, possuidores/as de 

formação em nível médio. Assim, a formação inicial pode, de forma 

excepcional, ocorrer na modalidade de EAD para os/as profissionais da 

educação em exercício, onde não existam cursos presenciais, cuja oferta deve 

ser desenvolvida sob rígida regulamentação, acompanhamento e avaliação. 

Quanto aos/às profissionais da educação em exercício, sua formação 

continuada pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EAD, nos 

locais onde não existam cursos presenciais. A oferta de formação deve ser 

ampliada e contar com a participação dos conselhos estaduais e municipais de 

educação, a fim de garantir as condições de acompanhamento dessa formação 

(CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE, 2010, p. 83). 

 Assim, a EAD na formação de professores ficaria restrita à formação 

continuada, sendo a formação em cursos de licenciatura estritamente presencial. 

 O documento final do Conae 2010 é relevante pois, conforme observa Sommer 

(2010), “cristaliza posições de diversas associações científicas representativas na 

área de educação” (SOMMER, 2010, p. 24), e, como enfatizamos deve influenciar na 

versão final do próximo Plano Nacional de Educação. 

Até o momento, temos o projeto de Lei que foi submetido pelo governo ao 

Congresso Federal em dezembro de 2010 para a criação do PNE do período de 2011 

a 2020. Nesse projeto de lei, bastante sintético se comparado com o PNE anterior, 

estão listadas 20 metas e para cada uma está listado um conjunto de estratégias para 

sua implementação. Percebemos nessa proposta do governo uma diminuição da 

ênfase na utilização da Educação a Distância no ensino superior, incluindo a formação 

de professores, talvez já aderindo ao posicionamento explicitado pelo Conae 2010. 
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Em relação ao aumento na taxa bruta de matrículas no ensino superior, o plano 

prevê a expansão e interiorização da rede federal de ensino superior e do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, levando-se em conta as microrregiões definidas pelo 

IBGE. Essas microrregiões são definidas com base em levantamentos sócio 

demográficos, que indicam regiões do território nacional para as quais a oferta de 

vagas fica aquém da população na idade de referência para o curso do ensino 

superior. Uma interpretação rigorosa do item 12.2 do projeto de Lei do novo PNE – 

relacionado à meta de expansão quantitativa e qualitativa do ensino superior brasileiro 

– poderia restringir o uso da EAD apenas às microrregiões apontadas pelo IBGE. 

Outra estratégia ligada à expansão do ensino superior brasileiro é a de 

“fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática [...]” (BRASIL, 2010, p. 14). Essa estratégia, entretanto, deixa de citar o 

uso da EAD em cursos de licenciatura como tática de atuação, como fora explicitado 

no plano anterior.  

A proposta de nova versão do PNE indica o uso da EAD e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil em níveis de ensino que não estão ligados à formação 

de professores em cursos de licenciatura, como por exemplo na oferta de cursos de 

pós-graduação stricto sensu utilizando o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB 

(item 14.4), e na Educação Profissional de Jovens e Adultos no nível técnico, incluindo 

cursos a distância (item 10.3). 

Apesar de manter, na meta 15 do novo plano, o objetivo de garantir que 100% 

dos professores que atuam na educação básica possuam formação específica de 

nível superior em cursos de licenciatura relacionados à área em que atuam, não há 

em nenhuma das estratégias relacionadas nessa meta o incentivo ao uso de cursos 

de licenciatura a distância. 

 Assim, o documento final do Conae 2010 e o projeto de Lei do PNE 2011-2020 

podem inaugurar uma nova fase para a EAD no ensino superior e, mais diretamente, 
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para o uso da EAD na formação de professores. Uma fase na qual o uso de cursos a 

distância seja muito mais criterioso (em relação às necessidades sócio demográficas), 

podendo inclusive promover uma reversão nas atuais taxas de crescimento do número 

de matrículas em cursos superiores a distância. Seria então uma terceira fase, que 

sucederia as outras duas que abordamos: a primeira com forte incentivo a programas 

de formação de professores em cursos superiores a distância e de caráter regulatório, 

e a segunda na qual percebemos uma preocupação muito grande do governo em, 

além de regulamentar o setor, ter uma participação ativa nos processos de avaliação, 

com vistas a garantir efetivamente padrões mínimos de qualidade. 

 Essas três fases poderiam ser mapeadas, do ponto de vista legal, conforme o 

esquema abaixo. 

Figura 27 - Mapeamento das Disposições Legais que regulamentam a EAD no Brasil 

 

 

 Consideramos essencial observar um ato oficial recente promovido pelo 

governo que foi o de extinguir, em janeiro de 2011, a Secretaria de Educação a 

Distância do MEC. Segundo José Manoel Moran, em entrevista concedida ao Portal 

Aprendiz, “a lógica é entrar em uma normalidade, contemplando os mesmos 
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instrumentos para as modalidades a distância e presencial” (FERNANDES, 2011). A 

SEED teve suas funções distribuídas entre a Secretaria de Educação Básica (SEB) e 

a Secretaria de Ensino Superior (SESU). Lembramos que as atribuições da SEED em 

relação à gestão do Sistema UAB já haviam sido migradas para a CAPES em 2009. 

Importante é salientar que todo o aparato legal que cerca a EAD no Brasil se 

refere apenas às especificidades desse novo modo de ensino e de aprendizagem e 

definem que a regulação dos conhecimentos específicos a serem trabalhados nos 

cursos a distância é a mesma prevista pela legislação preexistente para os cursos 

presenciais análogos. Por esse motivo, não encontraremos uma legislação específica 

para cursos de licenciatura em matemática à distância.  

 

5.2 Recapitulando Ideias 

Tanto os documentos oficiais que regulam a concepção de programas de EAD 

para cursos superiores, quanto as disposições legais que regulamentam as 

licenciaturas e fixam as diretrizes curriculares para cursos de formação de professores 

de matemática, têm sua gênese na LDBEN de 1996. Essa lei também precipitou a 

vinculação fundamental dos cursos de formação de professores e os cursos 

superiores a distância ao requisitar a formação superior para todos os professores da 

rede de educação básica. Dado o grande contingente de professores em exercício 

sem a devida formação em nível superior e a dificuldade de criar cursos presenciais 

nas regiões brasileiras mais afastadas dos grandes centros, indicações oficiais 

posteriores à lei apontaram a EAD como ferramenta fundamental para formar 

adequadamente os professores em exercício. Evidência disso é que a UAB nasce 

com objetivo prioritário de formar professores para a Educação Básica do Brasil. 

Notamos, porém, que apesar da gênese comum e da sobreposição dos 

caminhos da EAD no ensino superior e dos processos de formação de professores, 

as regulamentações em formas de leis, decretos e resoluções que sucederam a LDB 

de 1996 se dividem entre aquelas que se aplicam ao ensino a distância e as que se 

aplicam à formação docente. 
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Esta separação é possível, pois, apesar de não existirem determinações legais 

para cursos de licenciatura em matemática a distância – e não há ainda nem diretrizes 

curriculares exclusivas para este tipo de formação na forma presencial (VILLANI, 

2009) – a criação de programas de primeira formação de professores de matemática 

via EAD fica totalmente vinculada, do ponto de vista curricular, às definições 

existentes dos programas presenciais. 

Comparando os conjuntos de leis e resoluções que regulamentam a oferta de 

cursos superiores a distância e a concepção dos cursos de licenciatura em 

matemática, consideramos que o primeiro conjunto é mais completo e passou por 

revisões fundamentais ao longo dos últimos quinze anos, pautadas pela preocupação 

fundamental com a qualidade dos cursos. Consideramos ainda que, apesar de não se 

constituir em lei, a última versão dos Referenciais de Qualidade para cursos 

superiores a distância de 2007 prevê de forma completa um leque de requisitos 

fundamentais que deve ser garantido pelas instituições que se propõem a oferecer 

cursos a distância, que aderem àquele modelo que apresentamos como consequência 

de nossa revisão bibliográfica sobre os fundamentos teóricos da educação a distância 

(Figura 23 no capítulo 3). Talvez para o segundo conjunto nos falte ainda uma versão 

análoga desses referenciais de qualidade, passíveis de aplicar aos cursos de 

licenciatura em matemática. 
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6. Metodologia de Pesquisa 

Do ponto de vista metodológico, consideramos que nosso projeto de pesquisa 

está dividido em dois grandes eixos: um dedicado à pesquisa teórica e outro de 

natureza empírica.  

O eixo relacionado à investigação teórica compreende a pesquisa bibliográfica, 

já apresentada, que buscou abarcar subsídios necessários nos quatro pilares que 

consideramos fundamentais para a compreensão do fenômeno do Ensino a Distância 

na formação de professores de Matemática: uma breve história da EAD e da formação 

de professores no Brasil; os fundamentos teóricos para a composição administrativa, 

organizacional e pedagógica da EAD; os pressupostos teóricos sobre uma base de 

conhecimentos necessária ao futuro professor de matemática; a legislação brasileira 

sobre a Educação a Distância.  

Este eixo da pesquisa, de natureza bibliográfica, nos fornece um conhecimento 

substancial sobre o fenômeno da Educação a Distância e a formação de professores 

de Matemática em cursos de licenciatura a partir do qual procederemos às análises 

sobre dados de pesquisa originados no segundo eixo – de natureza empírica. 

Uma vez que a pesquisa bibliográfica foi apresentada e discutida até este ponto 

de nosso trabalho, nos dedicaremos agora a detalhar nossos métodos e instrumentos 

relacionados ao eixo de natureza empírica de nosso trabalho. 

 

6.1 Considerações sobre os métodos de pesquisa qualitativa e o Estudo de Caso 

No conjunto das ciências sociais, no qual nosso projeto de pesquisa está 

inserido, as chamadas pesquisas qualitativas podem ser vistas como um tipo de 

pesquisa preferencial à medida que a análise profunda e cuidadosa de fenômenos 

sociais inviabiliza a aplicação de métodos quantitativos em larga escala, pois, além da 

limitação de recursos financeiros para o empreendimento de pesquisa, instrumentos 

que servem à pesquisa quantitativa tendem a tratar com superficialidade os dados que 

emergem de contextos sociais complexos – como aquele nos quais são concebidos 

os cursos de licenciatura em matemática utilizando a EAD on line. 
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Assim, para o processo de coleta e análise de dados empíricos que nos ajudará 

a responder nossas questões de pesquisa, optamos por utilizar um método qualitativo, 

sem ignorar porém a existência de questionamentos para este tipo de pesquisa em 

relação à capacidade – ou possibilidade – de generalização dos resultados obtidos, 

bem como à fidedignidade de alguns experimentos ou instrumentos de investigação.  

Cientes dos debates em torno dos métodos de pesquisa qualitativa e buscando 

legitimar nossa opção por este determinado tipo de pesquisa como um procedimento 

adequado para a validação do conhecimento científico, apresentaremos uma breve 

discussão sobre uma forma de pesquisa qualitativa que surgiu na década de 1980 a 

partir de trabalhos publicados por Robert Yin sobre planejamento e métodos de 

pesquisa, e que pretendemos utilizar como estratégia de investigação em nosso 

estudo, conhecida como “Estudo de Caso”. 

De forma ampla, um Estudo de Caso consiste em conhecer de maneira 

completa um objeto bem definido de natureza social, como a história de vida de uma 

pessoa, instituição, etc. No âmbito de nossa pesquisa, esse objeto é um curso à 

distância e on line de licenciatura em matemática. O “caso” em questão pode ser 

entendido como uma situação complexa que envolve um objeto de interesse, tendo 

esta situação uma importância teórica reconhecida pela comunidade acadêmica que 

justifica o esforço para sua compreensão (ALVEZ-MAZZOTTI, 2006). 

Na perspectiva de Yin (2006), o Estudo do “caso” busca compreender de forma 

profunda e completa as razões de ser e a identidade do objeto de interesse, 

investigando “como” e “porque” (em contraposição ao “o quê” ou “quanto”, comuns 

nas pesquisas quantitativas) deste objeto, relacionados ao tema e às questões de 

interesse da pesquisa. A investigação tem caráter de alta particularidade, pois o objeto 

de estudo é bastante específico; apesar disso, pode ajudar a compreender e entender 

o fenômeno científico no qual se está interessado (YIN, 2006). 

Autores como Ponte (2006), assumem ainda que o Estudo de Caso é uma 

estratégia de pesquisa que se aplica tanto às pesquisas qualitativas como às 

chamadas pesquisas mistas – nas quais há a aplicação conjunta de métodos 

quantitativos. Tanto para esse autor como para Yin (2006),os Estudos de Caso são 

pertinentes quando se procura testar uma hipótese que emerge de uma teoria 
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conhecida ou se investiga um evento muito particular ou mesmo único, mas que 

proporciona indícios para o estabelecimento de padrões presentes no cotidiano a 

partir de situações raras ou extremas; ou ainda quando o fenômeno de interesse ainda 

é pouco estudado em determinados contextos, surgindo a necessidade de estudo 

aprofundado de alguns casos, a partir dos quais surgem as primeiras categorias de 

investigação e novas questões ou hipóteses para estudos posteriores (PONTE, 2006). 

Assim, enquadramos nossa pesquisa nesse último caso pois, apesar da proliferação 

de pesquisas sobre EAD on line no Brasil, ainda temos poucos trabalhos sobre o uso 

desta modalidade na formação de professores de matemática em cursos de 

licenciatura. 

 Tanto Ponte (2006) como Yin (2006) concordam que a opção pelo Estudo de 

Caso é indicada quando o objetivo é aprender mais sobre determinado assunto, a 

partir de um exemplo muito específico, mas que permita a geração de conclusões para 

a compreensão do fenômeno estudado, usando como base uma fundamentação 

teórica pertinente. Assim, buscaremos compreender– por meio desta metodologia de 

pesquisa – como os cursos de licenciatura em matemática na modalidade EAD on-

line se estruturaram no Brasil visando formar adequadamente os futuros professores 

de Matemática. 

Salientamos que, para além dos objetivos deste trabalho, Estudos de Casos 

particulares também podem permitir a gênese de teorias sobre o modo de 

funcionamento de toda uma classe de entidades, bem como gerar contraexemplos 

para aquilo que se acreditava correto e que um exemplo bem estudado mostrou ser 

falso de modo contundente. O Estudo de Caso pode ainda servir como “exemplo 

positivo” no sentido de corroborar uma tese, explicitando detalhadamente como as 

condições e as particularidades do exemplo trabalham para que a tese defendida seja 

verdadeira (PONTE, 2006). 

 

6.1.1 Sobre a natureza do Estudo de Caso 

Conforme Ponte (2006), os Estudos de Caso podem ser de natureza 

exploratória (quando são sondadas informações sobre o objeto de estudo), descritivos 

(quando se deseja mostrar “como” é o objeto de estudo), e também podem ter 
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natureza analítica quando o foco de estudo de um dado objeto é o desenvolvimento 

de uma nova teoria ou a confrontação do que é observado com os resultados previstos 

por uma teoria já existente. Os últimos são tidos como aqueles que permitem a 

produção de novos conhecimentos. Por outro lado, usa-se também o Estudo de Caso 

para fins didáticos, quando se pretende, por meio de um Estudo de Caso, ilustrar 

características de uma teoria estudada e evocar conceitos pertinentes ao exemplo 

dado. 

Julgamos importante observar que, enquanto ferramenta de produção de 

saber, o Estudo de Caso deve considerar o aspecto coletivo da produção de 

conhecimento científico, e por isso o estudo promovido por meio desta metodologia 

deve estar inserido em um assunto de interesse acadêmico vislumbrando e buscando 

a aplicabilidade de seus resultados em questões relevantes para a comunidade 

científica, possibilitando assim o avanço da ciência. Assim, o Estudo de Caso não 

pode reduzir "a questão estudada ao recorte de sua própria pesquisa" (ALVEZ-

MAZZOTTI, 2006, p. 639). 

Alves-Mazzoti (2006), ainda se referindo aos problemas de caracterização de 

pesquisa como o “Estudo de Caso” salienta: 

Talvez por focalizar apenas a unidade ou por enfatizar o interesse intrínseco 

pelo “caso” pelo que ele tem de singular, muitos pesquisadores tendem a 

tratá-lo como algo à parte, tanto em sua gênese, apresentando-o de modo 

desconectado da discussão corrente na área, como em seu desenvolvimento, 

no qual não se observa qualquer preocupação com o processo de construção 

coletiva do conhecimento (ALVEZ-MAZZOTTI, 2006, p. 640). 

 
Sendo assim, o simples fato de se restringir a uma entidade específica (uma 

pessoa, uma instituição, um curso, etc.) não é suficiente para caracterizar 

metodologicamente uma pesquisa como um “Estudo de Caso”. 

Fundamentalmente, o Estudo de Caso é de natureza empírica e descritiva. É 

empírico por se debruçar sobre a observação minuciosa dos determinantes internos 

a um dado fenômeno – a história, natureza e particularidades próprias do objeto 

estudado – e dos seus determinantes externos (contexto no qual o fenômeno e os 

objetos de estudo estão inseridos). Exemplos de instrumentos de coleta que ressaltam 

esta natureza empírica são as entrevistas, a análise documental – como utilizaremos 



147 
 

 
 

em nossa pesquisa –e de artefatos e observações em campo. Ressaltamos que, 

apesar de empírico, o Estudo de Caso não é um método experimental, pois o 

pesquisador não busca modificar ou manipular o objeto de estudo por meio de 

intervenções suas. Neste sentido, é necessário certo distanciamento do investigador 

e seus objetos de estudo, mesmo quando estes estão próximos de sua realidade 

cotidiana. 

O Estudo de Caso é descritivo por relatar de forma completa seu objeto de 

estudo e o contexto no qual está inserido. Conforme Ponte, “muito mais do que noutros 

tipos de investigação, o seu relato assume com frequência a forma de uma narrativa 

cujo objetivo é contar uma história que acrescente algo de significativo ao 

conhecimento existente” (PONTE, 2006, p. 9). A legitimidade de uma pesquisa 

baseada em Estudo de Caso em muito depende da descrição, tanto dos dados obtidos 

nos processos de investigação, como das próprias ferramentas de investigação, já 

que é sobre estes dados, obtidos por essa ferramenta, que se articularão as 

conclusões do trabalho de pesquisa. Por ser de natureza descritiva, esse método de 

pesquisa deve elucidar as distinções entre o objeto de pesquisa e seu contexto, 

deixando claro quais são os dados e quais são as evidências utilizadas na análise e 

seu processo de coleta. 

 

6.1.2 Sobre tipos de Estudos de Caso 

Para Ponte (2006), os Estudos de Caso podem distinguir-se por sua orientação 

teórica, ou seja, pela teoria científica na qual se baseia e na qual estão inseridos os 

fenômenos a serem estudados. Dependendo da orientação, Estudos de Casos podem 

caracterizar-se como epistemológicos, etnográficos, históricos, psicológicos e 

sociológicos, mas não se restringem necessariamente a estas distinções. Da mesma 

forma, um único estudo de caso pode assumir várias características simultaneamente. 

No nosso caso, o estudo conta com uma característica histórica, pois buscará 

reconstruir no tempo o desenvolvimento do objeto de estudo sob vários aspectos, 

como social, político, econômico, mas focando principalmente suas características 

contemporâneas. Ao mesmo tempo, nosso estudo apresenta características 

sociológicas, dado que investigará o objeto de estudo também do ponto de vista das 
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interações e interdependência dos atores – alunos, professores, tutores, 

coordenadores, diretores – que compõem nosso objeto – o curso. 

Ressaltamos que, ao associar a característica histórica ao nosso Estudo de 

Caso, não estamos caracterizando uma Pesquisa Histórica, uma vez que esta última 

tem como interesse a evolução temporal em si. 

6.2 A legitimidade do Estudo de Caso na produção de conhecimento científico 

Já observamos anteriormente que o fato de se ater a um objeto específico (uma 

pessoa, uma instituição, um curso, etc.) não é suficiente para caracterizar o “Estudo 

de Caso” como uma estratégia científica de produção de conhecimento. 

O Estudo de Caso, como método de produção do conhecimento de natureza 

científica, depende da observação criteriosa de uma fundamentação teórica pertinente 

ao assunto estudado e do rigor com o qual os dados colhidos a partir do caso são 

analisados. Isso garante que conhecimentos sintetizados pelo estudo possam ser 

agregados ao corpo do saber acadêmico já existente e continuamente aperfeiçoado. 

O Estudo de Caso é, então, compatível com o aspecto coletivo de produção de 

conhecimento científico e os produtos da aplicação desta metodologia se configuram 

como resultados plenamente utilizáveis em outras questões relevantes para a 

comunidade científica. 

As questões ligadas a esta metodologia então se voltam à consistência do 

quadro teórico no qual a pesquisa se insere, ao rigor com o qual os dados são obtidos 

e a coerência de sua análise. 

 O Estudo de Caso busca a legitimação de conhecimentos integrando-os ao 

corpo do saber acadêmico.  

Devemos considerar, no entanto, que o conhecimento produzido com este tipo 

de método é sempre muito particular devido ao fato de partir de um exemplo específico 

e a partir dele tentar observar fenômenos mais universais. Salientamos que esta 

tentativa de observação não se configura como um processo de generalização de um 

comportamento particular de um objeto de estudo para toda uma classe de objetos, 

como aquele pretendido pelas ciências naturais.Com nosso estudo não pretendemos 

fornecer de forma definitiva leis gerais para o “fenômeno” da Educação a Distância on 
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line mas, no lugar disso, agregar gradualmente novos conhecimentos cientificamente 

fundamentados relacionados a algumas questões relevantes relacionadas a este 

“fenômeno”. 

Nosso estudo é fundamentalmente dependente de um arcabouço teórico que já 

exploramos e nos serve de referência em várias fases da pesquisa, seja no nosso 

planejamento, na escolha do nosso objeto de estudo, no tipo de dado que escolhemos 

analisar, na forma como a análise ocorrerá, garantindo que os dados (e a análise 

promovida sobre eles) têm legitimação como obra de ciência. Observando nossa 

fundamentação teórica e sendo rigorosos na análise dos dados colhidos, podemos 

assumir de forma contundente que a natureza do conhecimento gerado pelo estudo é 

científica. 

Observamos que os argumentos que refutam o Estudo de Caso como método 

científico estão ligados ao poder de generalização (na concepção de generalização 

das ciências naturais). Segundo Ponte (2006), deriva da tradição positivista a crítica 

de que os Estudos de Caso não permitem a generalização das conclusões, o que 

seria uma característica fundamental da pesquisa científica. O autor citado ressalta, 

porém, que uma abordagem positivista nem sempre é capaz de cumprir seu papel 

quando os atores envolvidos na investigação (como os seres humanos) são muito 

complexos sob vários aspectos (social, psicológico, cultural, etc.); essa diversidade 

muitas vezes invalida tal abordagem. Observa ainda que “o objetivo deste tipo de 

pesquisa [estudo de caso] não é esse [formular generalizações] mas sim produzir 

conhecimento acerca de objetos muito particulares” (PONTE, 2006, p. 15). 

Uma vez que a descrição do contexto e dos objetos no estudo é bem detalhada, 

cabe ao leitor e a outros pesquisadores avaliar em que medida as conclusões do 

Estudo de Caso se aplicam a outros fenômenos e contextos por ele conhecidos. 

Ademais, os resultados e conclusões produzidos em um Estudo de Caso, além de 

confirmar ou refutar previsões de uma teoria existente, têm potencial de promover a 

geração de novas e importantes questões sobre os objetos de estudo, que podem dar 

origem a outras pesquisas. 

Sobretudo, “os estudos de caso não são usados quando se quer conhecer 

propriedades gerais de toda uma população” (PONTE, 2006, p. 16), pois sua 
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motivação principal é “proporcionar uma melhor compreensão de um caso específico 

e ajudar a formular hipóteses de trabalho sobre o grupo ou a situação em causa” 

(PONTE, 2006, p. 16). Conforme também observa Alves-Mazzotti: 

os estudos de caso, portanto, não representam ‘amostra’ cujos resultados 

seriam generalizáveis para uma população (generalização estatística),o 

pesquisador não procura casos representativos de uma população para a 

qual pretende generalizar os resultados, mas a partir de um conjunto 

particular de resultados, ele pode gerar proposições teóricas que seriam 

aplicáveis a outros contextos (ALVEZ-MAZZOTTI, 2006, p. 646). 

 
O processo de “generalização” descrito acima por Alves-Mazzotti (2006) é 

nomeado por Yin (2006) como “generalização analítica”. Já Stake (apud ALVEZ-

MAZZOTTI, 2006, p. 649) pondera que a generalização não deve ser requisito 

obrigatório a toda e qualquer pesquisa, pois isso geraria uma preocupação que 

desviaria a atenção do pesquisador das características fundamentais para o 

entendimento do caso e do fenômeno estudado.  

6.2.1 Sobre critérios de qualidade do Estudo de Caso e sua fidedignidade 

 Ponte (2006) sintetiza que a qualidade de uma pesquisa baseada em Estudo 

de Caso está ligada a fatores como o modo pelo qual o problema é formulado e suas 

particularidades, a robustez do referencial teórico adotado, à forma com a qual este 

se vincula com o problema e se vinculará com os dados que emergirão do Estudo de 

Caso e com a clareza com a qual o caso é apresentado e analisado. Para o autor, 

além de tais fatores, é imprescindível para uma pesquisa de qualidade a credibilidade 

atribuída aos resultados apresentados, envolvendo por sua vez todo o processo de 

definição, coleta, sistematização, interpretação e análise de dados. 

Poderia ser argumentado que a credibilidade está relacionada também à 

fidedignidade do estudo, assim como se faz para as ciências naturais. A fidedignidade 

do estudo é relativa a uma maior ou menor capacidade de produzir resultados 

semelhantes se um Estudo de Caso também “semelhante” for conduzido por outros 

pesquisadores.  

Em relação à fidedignidade de um Estudo de Caso, julgamos necessário ter em 

conta o grau de particularização de determinado fenômeno, que nem sempre pode 
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voltar a acontecer. Por isso a reprodução citada diz respeito muito mais à coleta e 

análise de dados, e, mesmo assim, ainda deve haver ressalvas quanto à comparação 

das conclusões obtidas em estudos de casos distintos realizados “teoricamente” sob 

as mesmas condições.  

Neste sentido, Ponte conclui que “os estudos de caso qualitativos, em 

comparação com outras abordagens, permitem ganhar em validade interna, mas 

perdem irremediavelmente em fidedignidade” (PONTE, 2006, p. 19). Por isso, 

consideramos que a fidedignidade das conclusões dessa nossa pesquisa seja 

considerada de forma cuidadosa, de forma a não comprometer a credibilidade do 

trabalho. 

 Concluindo suas considerações sobre critérios de qualidade e fidedignidade, 

Ponte (2006) enumera alguns princípios a serem observados por pesquisadores que, 

como nós, se utilizam do Estudo de Caso como metodologia de pesquisa. Seguindo 

as indicações desse autor, buscamos em nosso método de pesquisa inicialmente 

delimitar precisa e adequadamente nosso objeto de estudo, justificando nossa escolha 

por um objeto em particular e pelos instrumentos de coleta de dados sobre este objeto; 

em seguida, evidenciar por meio desses dados as características fundamentais do 

caso para ir além da mera descrição, e, por fim, buscar contribuir efetivamente para o 

aumento do saber ligado ao mundo acadêmico e profissional levando à percepção de 

novas relações e permitindo melhor compreensão e conhecimento do objeto 

estudado.  

 

6.3 A opção de “caso” 

Diante do nosso objetivo de compreender de forma profunda a natureza e os 

modos de provimento dos saberes necessários ao futuro professor de matemática nos 

cursos de licenciatura a distância na modalidade on line, consideramos natural 

assumir que nosso “caso” de estudo seja um desses cursos. Nossa questão então 

não é definir o que será o nosso caso; em vez disso, assume-se naturalmente que 

nosso caso é um curso de licenciatura a distância, escolhendo um representante 

significativo no contexto atual da formação de professores por esse meio. Assim, 
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fomos buscar na perspectiva histórica, que construímos no capítulo 2 deste trabalho, 

nossos subsídios para a escolha desse representante. 

Buscamos um representante significativo de curso, um que – em princípio – já 

esteja em patamares de qualidade superior. No capítulo 2, no item 2.3 sobre os 

números da História recente da EAD no Brasil, constatamos que as taxas de 

concluintes por ano e por curso nos sugerem que a aderência aos Referenciais de 

Qualidade para Cursos Superiores em EAD é maior por parte das Instituições 

Públicas, o que é corroborado por decretos governamentais que procuraram requerer 

níveis maiores de austeridade para o ensino a distância diante do receio de que a 

concorrência de mercado acabasse por deturpar os objetivos da EAD no ensino 

superior brasileiro. Assim, essas análises nos levam a optar por eleger um curso 

público como nosso objeto de estudo. Observamos que, com isso, não estamos 

afirmando que cursos de instituições privadas não tenham a qualidade exigida nos 

citados Referenciais, mas apenas nos baseando em indicadores quantitativos que 

sugerem maior rigor por parte das instituições públicas no momento de conceder o 

título a seus formandos. 

Ainda no capítulo 2, constatamos que iniciativas pioneiras de oferta de cursos 

públicos e com referenciais de qualidade elevados, como o Projeto Veredas e o 

CEDERJ, levaram à instauração de um modelo de consórcio entre instituições 

públicas que fundamentaram a criação de cursos sob o projeto Pró-Licenciatura. Essa 

fundamentação, por fim, acabaria por subsidiar também a criação de um grande 

sistema público para oferta de cursos de licenciatura a distância – a Universidade 

Aberta do Brasil. Desta forma, consideramos que os cursos concebidos e oferecidos 

pela UAB carregam a herança de ideias de valor que foram utilizadas nas iniciativas 

pioneiras de oferta de cursos públicos de licenciatura em nosso país.  

Para além desta herança, por ser uma iniciativa governamental de âmbito 

nacional, e como é o governo federal (por meio do MEC) quem define e fiscaliza os 

padrões de qualidade do ensino superior a distância, consideramos que os cursos da 

UAB também devam servir hoje de referencial para a criação de novos cursos 

superiores a distância. Esta nossa percepção é corroborada por Lapa e Pretto (2010), 

ao constatarem que a UAB responderia por 46% da formação de professores 
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incentivadas por planos18 do governo. Afirmam ainda que “a UAB passa a representar, 

dentro desse contexto, um sistema Nacional de EAD, que acaba por padronizar a 

oferta e, assim, consolidar um modelo de educação” (LAPA e PRETTO, 2010, p. 87). 

Mais do que um curso público, nossa opção então foi a de tomar por objeto de 

pesquisa e “caso” a ser compreendido um curso concebido dentro de um modelo de 

Educação a Distância que pode se consolidar como padrão. Por isso, escolhemos 

nosso “caso” entre um dos cursos de licenciatura em matemática da Universidade 

Aberta do Brasil. 

Desta forma, acreditamos que o estudo de um curso específico concebido no 

contexto do Projeto da Universidade Aberta do Brasil nos trará dados que permitirão 

análises robustas para a compreensão de inovações de valor que os programas de 

formação à distância podem propiciar para a formação de professores para a escola 

básica, das formas de evitar distorções e a perda qualitativa da formação do professor 

de matemática por meio deste tipo de curso, e ainda que nos propiciem sugerir 

princípios norteadores para a concepção desses cursos em concordância com as 

necessidades da preparação docente para a Educação Básica brasileira. 

 

6.3.1 Sobre a amplitude do “caso” e a escolha dos “componentes do caso” 

 Nossa unidade ou objeto de estudo é um curso. Porém, este curso como objeto 

de estudo apresenta uma grande amplitude; por isso, temos várias opções de 

abordagem dos componentes do caso. O que nos guia a partir de agora para a 

definição desses componentes é justamente a natureza sociológica de nossa 

pesquisa, a fundamentação teórica sobre EAD e sobre a natureza dos saberes do 

futuro professor de matemática e os pressupostos legais para a implementação de 

cursos de licenciatura e cursos superiores a distância no Brasil. 

Já observamos anteriormente que nosso estudo se caracteriza por uma 

natureza histórica e sociológica. Essa última deriva de termos assumido que 

                                            
18 Lapa e Pretto (2010) se referem especificamente ao Plano Nacional de Formação de Professores, 
instituído pelo MEC por meio da portaria normativa nº 9 de 30 de junho de 2009, que, por sua vez foi 
produto da Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica definida 
pelo Decreto 6755 de 2009.  
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resultados satisfatórios e a qualidade da formação de professores de matemática em 

cursos de licenciatura não dependem da modalidade (presencial ou “on line” a 

distância), mas da adequação das necessidades desta formação aos recursos 

disponíveis em cada modalidade e ao seu púbico alvo. Assumimos como princípio a 

proposição de Gouvêa e Oliveira (2006) que é reiterada nos Referenciais de 

Qualidade para a Educação a Distância de 2007, de que o fator humano é 

preponderante e anterior à discussão em relação aos recursos tecnológicos, e de que 

a qualidade do curso depende, prioritariamente, das pessoas que o concebem e de 

suas ideias sobre as necessidades atuais para a futuros professores de matemática. 

Dessa forma, as subunidades mais importantes do curso para as quais 

conceberemos instrumentos de pesquisa são pessoas – atores nos diferentes papéis 

dentro do programa de formação a distância. A natureza sociológica de nosso estudo 

se revela dado que este investigará o objeto de estudo prioritariamente do ponto de 

vista das interações e interdependência desses atores – alunos, professores, tutores 

e coordenadores – que compõem nosso objeto – o curso. 

 Como também consideramos importantes os condicionantes históricos que 

levam o curso a ser como ele é, além dos atores, estaremos nos servindo de dados 

documentais que possam ser disponibilizados pela instituição – como o projeto político 

pedagógico e materiais didáticos desenvolvidos para a EAD – que nos permitam uma 

descrição fiel do curso, visto que o estudo de caso é notadamente descritivo.  

Ressaltamos que não temos como nos furtar a incluir nos dados –novamente 

porque o estudo de caso também é descritivo – detalhes relacionados à infraestrutura 

e suporte das atividades, bem como dados sobre os polos de atendimento presencial, 

a plataforma ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado, materiais ou 

softwares didáticos, etc. 

 

6.3.2 Sobre os dados e os instrumentos de coleta 

 

Em função dessas justificativas anteriores sobre a escolha das subunidades ou 

subcomponentes do caso e do papel de destaque do fator humano na concepção do 
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curso, julgamos que a coleta de dados junto aos atores que desenvolvem papéis 

específicos no programa de formação a distância assume notada relevância. 

Buscaremos aqui justificar a escolha dos atores e dos instrumentos de coleta junto a 

eles, a partir da fundamentação teórica que apresentamos. 

Vimos em nossa fundamentação teórica que os cursos a distância se 

distinguem essencialmente dos cursos presenciais pela dissociação – no espaço e no 

tempo – dos momentos de ensino e dos momentos de aprendizagem, que trazem 

impactos nas dimensões administrativa, organizacional e pedagógica dos programas 

a distância. Assim, ao eleger os atores sociais que compõem o curso a distância e 

concebermos os instrumentos de coleta de dados ligados a cada um deles, nos 

pautaremos por suas funções dentro do modelo teórico que descrevemos no capítulo 

3. 

Desta forma, dentro do modelo que sugerimos no item 3.3, enquadramos os 

atores sociais que compõem o curso do modo ilustrado na figura abaixo (Figura 28). 

Figura 28–Escolha de Subunidades do “caso” em função do quadro teórico adotado 
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Para coordenadores, professores e tutores, definimos que nosso instrumento 

prioritário de pesquisa será a entrevista semiestruturada. Em nossa pesquisa, a 

entrevista semiestruturada consiste em um conjunto de questões-chave ligadas ao 

papel de cada ator dentro da estrutura do curso, objetivando a externalização de 

opiniões e a obtenção de uma visão interpretativa dos fatos por parte dos 

entrevistados. Julgamos que a entrevista semiestruturada é um instrumento que 

permite liberdade ao entrevistador para se aprofundar em determinado dado em 

função de uma resposta interessante do entrevistado, assim como imprime um tom 

de diálogo – em contraponto ao tom de inquérito de uma entrevista totalmente 

estruturada. 

Naturalmente, os roteiros das entrevistas diferem de acordo com a função do 

ator no nosso modelo teórico de um curso a distância. Os roteiros elaborados para 

cada uma das funções detalhadas podem ser consultados no Apêndice VI deste 

trabalho. 

Definimos também uma quantidade mínima de atores a serem pesquisados em 

função do quadro teórico que estamos utilizando para abordar a construção dos 

saberes necessários aos futuros professores de matemática nos cursos de 

licenciatura – conforme esquema conceitual para um programa de formação de 

professores em cursos de licenciatura apresentado na Figura 26. Por causa da 

diversidade dos saberes a serem adquiridos durante a formação, definimos colher 

dados de três professores – um de uma disciplina específica de matemática, outro de 

uma disciplina ligada à didática das matemáticas e um terceiro ligado às disciplinas 

de prática de ensino. Como veremos, o professor responsável pela supervisão do 

Estágio também ministra várias disciplinas de caráter pedagógico, incluindo 

disciplinas ligadas à didática da matemática. Por isso acabamos colhendo dados 

sobre disciplinas específicas de matemática, disciplinas ligadas à didática das 

matemáticas e das disciplinas de prática de ensino, por meio de duas entrevistas com 

professores. 
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Da mesma forma, para cada um dos professores entrevistados das disciplinas 

relacionadas colheremos dados junto a dois tutores a distância das disciplinas 

ministradas por esses professores. Ainda, entrevistamos um tutor polo (ou tutor 

presencial), responsável pela tutoria presencial de todas as disciplinas de um único 

polo. Assim, nosso projeto prevê no mínimo seis entrevistas semiestruturadas: uma 

com o coordenador do curso, duas com professores e três com tutores. 

Em relação aos alunos, e em função de sua representatividade em termos 

numéricos, aplicaremos um questionário estruturado com quase todas as questões 

objetivas a serem respondidas por alunos do último semestre do curso. O questionário 

será eletrônico e respondido à distância por alunos de diferentes polos, e pode ser 

consultado no Apêndice VII. No tratamento dos dados colhidos por meio dos 

questionários, as respostas às perguntas serão posteriormente tabuladas para uma 

análise mais objetiva do comportamento do aluno no curso e sobre suas impressões 

sobre seu processo de formação de preparação para a docência.  

6.3.3 Sobre a identidade do curso que representa nosso caso 

Enquanto fazíamos as pesquisas para a composição de nosso referencial 

teórico, e uma vez que já havíamos definido que nossa pesquisa tomaria como caso 

um curso da UAB, começamos a contatar algumas Universidades públicas com cursos 

disponibilizados dentro do Sistema UAB. Recebemos permissão para proceder à 

nossa pesquisa junto à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Assim, 

procedemos a parte de campo de nossa pesquisa junto ao Curso de Licenciatura em 

Matemática a distância coordenado por esta instituição. 

O primeiro curso a distância de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Santa Catarina foi implementado em 2005 ainda sob o projeto Pró-

Licenciatura e, após a instituição do Sistema UAB, passou a integrar esse novo 

sistema. A mais recente edição desse curso se iniciou em 2009 e no final de 2013 

forma sua primeira turma de concluintes. É essa segunda e mais recente edição do 

curso que se configura nosso caso. Importante também é constatar que a 

Universidade Federal de Santa Catarina também se incumbe da responsabilidade de 

produzir conhecimentos sobre a Educação a distância a partir da realização de 
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pesquisas e da produção de relatos acadêmicos. Isto nos revela uma preocupação 

constante da instituição com a melhoria contínua dos cursos a distância que ministra. 

A Licenciatura em Matemática a Distância da UFSC tem duração de 4 anos e 

meio, ou 9 semestres, superando em muito a carga horária mínima prevista nas 

resoluções oficiais do MEC. 

Desta forma, acreditamos ter escolhido um ótimo representante como objeto 

de pesquisa, sobre o qual procederemos nosso estudo. Dados mais detalhados sobre 

o curso escolhido são apresentados no capítulo dedicado a Análise (Capítulo 7). 

Neste capítulo, esperamos ter detalhado as estratégias a partir das quais 

conduziremos nosso estudo, como um plano de investigação que explicita nosso 

objeto de pesquisa e seus subcomponentes, de acordo com nossos referenciais 

teóricos adotados, bem como as formas pelas quais pretendemos coletar os dados 

que julgamos relevantes para subsidiarem nossas análises e conclusões, objetivando 

responder nossas questões de pesquisa. 
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7. Análise 

 A visita que fizemos a Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis 

e ao polo presencial na cidade de Itapema ocorreu no início do mês de dezembro de 

2013, e nos propiciou uma grande quantidade de dados para uma análise que pode ir 

muito além da análise dos pontos do objeto de pesquisa relacionados ao nosso 

interesse de pesquisa: a investigação de como se dá a formação para a prática, e o 

uso das mídias digitais visando o ensino de matemática em um relevante curso de 

Licenciatura em matemática na modalidade EAD on line. 

7.1 Uma fotografia do curso: dimensões Administrativa e Organizacional 

O curso de Licenciatura em Matemática a distância oferecido pela Universidade 

Federal de Santa Catarina que analisamos, é integrante do consórcio Universidade 

Aberta do Brasil é o segundo curso de licenciatura em Matemática a distância 

oferecido por essa Universidade. O primeiro curso foi oferecido como integrante do 

Projeto Pró-Licenciatura e foi prioritariamente oferecido a professores do Estado do 

Maranhão. O curso analisado iniciou-se em 2009, já dentro da UAB e tendo 

inicialmente por volta de 400 alunos matriculados em 12 polos presenciais espalhados 

pelo Estado de Santa Catarina, conforme a ilustração abaixo. 

Figura 29 – Polos Presenciais do Curso de licenciatura em Matemática a Distância da 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Fonte :<https://ead.ufsc.br/matematica/polos-presenciais/>, acesso em outubro/2013 

https://ead.ufsc.br/matematica/polos-presenciais/
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A capilaridade que esse curso consegue proporcionar acaba, ao nosso ver, se 

configurando como seu principal atributo, sendo mais importante até que o ganho de 

escala e a redução de cursos que, como veremos, não se concretizam em função das 

altas taxas de evasão. 

Conforme os editais da UAB, a responsabilidade pelo oferecimento dos cursos 

é compartilhada entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o poder público 

municipal (que, nesse caso, abrange 13 prefeituras). A Universidade é responsável 

pelo projeto pedagógico, planejamento e coordenação do curso e das disciplinas pelo 

material didático, pelo ambiente virtual de aprendizagem – o Moodle19, pela 

contratação de professores e tutores, e pela logística de distribuição de material 

didático e de programação de visitas de professores e coordenadores aos polos. As 

prefeituras são responsáveis pela disponibilização dos polos presenciais com uma 

infraestrutura mínima que compreende: Biblioteca, sala de vídeo conferência, 

laboratório de informática com máquinas interligadas a internet, sala para tutores dos 

polos, e auditório para aulas presenciais e realização de provas. Em muitos casos, 

como o polo que visitamos na cidade de Itapema/SC, o polo é alocado dentro de uma 

escola municipal. 

Do ponto de vista teórico, cabe ressaltar que o curso analisado é aderente, em 

vários aspectos ao quadro teórico que sumarizamos no item 3.3 deste trabalho. Isto 

pois, o consórcio é um dos regimes de atuação das Universidades a Distância 

previstos por Keegan (1996), e na dimensão organizacional, conforme a abordagem 

de Peters (1983), para cumprir seu papel na oferta do curso a UFSC se organizou de 

forma a: 

 Racionalizar os recursos, o que fica evidente no fato de ser produzido um 

material único, por um único professor, para todos os alunos em todos os 

polos. Notamos ainda que o material produzido para a primeira edição do 

curso (o Pró Licenciatura) foi quase totalmente reaproveitado em novas 

edições. O custo fixo de elaboração do material fica minimizado em edições 

                                            
19 O Moodle é o nome comercial de uma plataforma on line que disponibiliza um Ambiente virtual de 
Aprendizagem. Moodle é a sigla para “Modular Object Oriented Distance Learning”. 
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posteriores do mesmo curso. O reaproveitamento de vídeo aulas, conforme 

evidenciaram as entrevistas, também reforça a ideia de racionalização; 

 Dividir as tarefas de forma bem definida, o que fica evidente nos papeis 

bem estabelecidos para professores, tutores dos polos e tutores a 

distância; e no papel dos poderes públicos municipais como mantenedores 

dos polos; 

 Concentrar e Centralizar as decisões sobre planejamento e execução do 

curso na coordenação do curso que fica sediada em Florianópolis; 

Outra evidência da racionalização, que extrapola os limites do curso estudado é o 

fato de que os polos da distância são disponibilizados também para cursos de 

Educação a Distância, integrantes da UAB e não necessariamente vinculados a 

UFSC. Por exemplo, o polo de Itapema abrigava, no final de 2013, 9 cursos superiores 

a distância sendo alguns de responsabilidade da UDESC (Universidade do Estado de 

Santa Catarina) e do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina). 

Do ponto de vista organizacional, que é aquele no qual as responsabilidades 

pelo curso são compartilhadas por vários núcleos com funções específicas, o curso 

se estrutura conforme a figura abaixo 

Figura 30– Dimensão Administrativa e Organizacional do curso de licenciatura a distância da 
Universidade Federal de Santa Catarina 

  
Fonte: Autor20.  

 

                                            
20 Interpretação do autor sobre o Projeto político pedagógico do curso e relatos sobre a estrutura colhidos nas 
entrevistas e na visita ao polo presencial de Itapema 
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As responsabilidades pelo oferecimento do curso são compartilhadas entre a 

UFSC e os municípios mantenedores de polos presenciais. Dentro das atribuições da 

UFSC estão departamentos que compartilham a organização pedagógica: o 

departamento de Matemática (MTM) e o Centro de Educação (CED). Outra estrutura 

subordinada à Secretaria de Educação a distância a UFSC é a Coordenação de Rede, 

responsável pela manutenção dos servidores da rede, pelo provimento do acesso aos 

sistemas da Universidade – que incluem o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

e pelo suporte técnico aos usuários da rede. 

O departamento de Matemática se responsabiliza pelo desenvolvimento dos 

materiais, que são concebidos pelos professores e passam por um processo de 

editoração e distribuição dos materiais. Esse departamento concentra também todos 

os professores das disciplinas específicas de matemática, bem como a coordenação 

pedagógica de todos os tutores, sejam tutores a distância ou tutores dos polos 

presenciais. 

O Centro de Educação (CED) coordena os professores responsáveis pelas 

disciplinas pedagógicas e pelo estágio supervisionado, que são vinculados ao 

departamento de metodologia desse centro. Sob a estrutura do CED está também o 

Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC), que é responsável por buscar e 

apresentar soluções para plataforma do AVA – nesse caso o Moodle21. No LANTEC 

é a figura do Designer Instrucional (DI) que faz a assessoria aos professores do curso 

em relação às funcionalidades e possibilidades de uso do AVA. É importante notar 

que, embora departamentos diferentes sejam responsáveis por disciplinas de saber 

específico e disciplinas de caráter pedagógico, é comum o “empréstimo” de 

professores entre os departamentos. Assim, professores do CED podem ministrar 

disciplinas do MTM e vice versa. 

Por fim, nessa estrutura, o poder público municipal se responsabiliza pela 

manutenção do polo presencial, no qual ocorrem todos os processos administrativos 

que envolvem os alunos (matrícula, rematrícula, trancamentos, etc.) e os tutores polo. 

Note porém que, do ponto de vista pedagógico, os tutores polo ficam também 

vinculados ao MTM. 

                                            
21 Sigla para Modular Object Oriented Distance Learning 
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Nesse quadro, fica clara a divisão estruturada das funções e responsabilidades 

visando a racionalização de recursos conforme a abordagem de Peters (1983).  

Do ponto de vista de infraestrutura das instalações na UFSC e no polo 

presencial de Itapema que visitamos, constatamos que ela está adequada às 

exigências dos últimos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância 

publicados pelo MEC em 2007. 

Dessa forma, concluímos que o curso que analisamos adere ao nosso 

referencial teórico das dimensões Administrativa e Organizacional. Mas, nosso 

principal interesse é estudar os pressupostos que regem a dimensão pedagógica do 

curso que tem como missão a formação de professores de matemática, e, mais 

especificamente, como se dá a inserção das práticas nessa dimensão pedagógica. 

Nos dedicaremos a essa dimensão por meio da verificação do Projeto Político 

Pedagógico (PPP); dos materiais didáticos; de entrevistas semiestruturadas com 

professores, coordenadores, tutores presenciais e tutores a distância; e de 

impressões de alunos formando do curso colhidas por meio de questionário 

estruturado. 

 

7.2 Aspectos da Dimensão Pedagógica refletidos no Projeto Político Pedagógico 

 

Para a análise da dimensão pedagógica do curso, partimos inicialmente de uma 

leitura do Projeto Político Pedagógico do curso, na qual observamos características 

básicas como a composição da grade das disciplinas e tentamos identificar alguns 

pressupostos assumidos em relação ao ensino a distância. 

Essa análise nos serviu de base também para a estruturação das questões das 

entrevistas semiestruturadas junto aos professores, tutores e ao coordenador do 

curso, que, para nosso trabalho, foram a principal e mais fidedigna fonte de dados. 

Não entraremos na consideração pormenorizada do projeto político 

pedagógico, uma vez que as entrevistas evidenciaram – como veremos adiante – que 

se trata de um documento já desatualizado e que carece de revisões. Cabe apenas 

observar nesse momento que este documento foi útil para identificar em quais 

disciplinas se prevê atividades de prática como componente curricular (PCC) – que 
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são quase 73% das disciplinas, e em quais disciplinas se prevê (em tese) o uso de 

softwares educacionais – que são quase 25% delas.  

A Tabela 5 abaixo apresenta uma relação das disciplinas constantes no Projeto 

Político Pedagógico do Curso, bem como sua respectiva carga horária. 

 

Tabela 5 - Relação de Disciplinas do Curso de Licenciatura a Distância da UFSC 

 

 
Fonte: Projeto político pedagógico do curso 

 

Como veremos tivemos muita dificuldade em confirmar – e, de fato, não 

confirmamos – as proporções de tempo dedicado as PCC, bem como a proporção de 

Disciplina

Disciplinas com 

Prática como 

Componente 

Curricular (PCC) 

prevista em sua 

ementa

Disciplinas 

com uso de 

softwares 

educacionais 

previstos em 

sua ementa

Disciplinas com 

história relativa ao 

conteúdo prevista 

em sua ementa

Carga 

horária 

de PCC 

(h)

Tipo de 

Disciplina 

(ver 

legenda 

abaixo)

Carga 

horária 

total (h)

Geometria I x x 20 FE 100

Problemas - Sistematização e Representação FE 90

Educação e Sociedade x 20 FPG 80

Fundamentos de Matemática I x x 20 FE 110

Fundamentos de Matemática II x x 20 FE 100

Geometria II x x x 20 FE 100

Fundamentos Filosóficos da Educação x 20 FPG 80

Estatística Aplicada à Educação Matemática x x 20 Não consta no Projeto Pedagógico80

Geometria Analítica x x 20 FE 110

Introdução ao Cálculo x x 20 FE 110

Psicologia da Educação x 20 FPG 80

Resolução de Problemas x 20 FE 110

Geometria III x x 20 FE 100

Cálculo I x x x 10 FE 110

Organização escolar x 20 FPG 80

Álgebra I x x 20 FE 100

Álgebra Linear I x x FE 110

Cálculo II x x FE 110

Didática Geral x 20 FPG 80

Álgebra II x FE 80

Álgebra Linear II FE 80

Informática Aplicada à Aprendizagem de Matemática x x 20 FD 100

Metodologia do Ensino de Matemática x 20 FPE 70

Cálculo III x x FE 110

Tópicos de Física x 10 FE 90

Elementos de Análise x x 10 FE 110

Tópicos de Matemática Financeira x 20 FE 80

Estágio supervisionado para Ensino Fundamental x FPE 200

Métodos de Física Matemática x 10 FE 90

Seminários FD 100

Iniciação à Pesquisa em Didática da Matemática FD 100

Estágio supervisionado do Ensino Médio x FPE 200

Carga Horária Total 400 3250

Tipos de Disciplinas

FPG: Formação Pedagógica  Gera l FD:Formação Di ferenciada

FPE: Formação Pedagógica  Específica FE:Formação Específica
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disciplinas que usam softwares educacionais, a partir dos relatos dos nossos 

entrevistados.  

 

7.3 A estratégia para a análise das entrevistas semiestruturadas 

 

No nosso trabalho, a análise do relato das impressões e opiniões sobre o curso, 

por parte dos principais atores que o integram é a principal fonte de dados para as 

conclusões que apresentaremos. Isso pois acreditamos que a qualidade da formação 

de professores de matemática depende, antes de tudo das pessoas por trás de sua 

idealização e execução. 

Nesse trabalho realizamos sete entrevistas com seis atores que julgamos 

poderem sintetizar as principais características da dimensão pedagógica do curso:  

 entrevistamos uma professora que foi e é responsável por ministrar 

disciplinas de conteúdo específico de matemática (como os Cálculos, as 

Álgebras, as Geometrias e etc.), e ainda é a Coordenadora do Curso de 

Licenciatura em Matemática na modalidade presencial da UFSC. Nesse 

trabalho ela é identificada como Professora DE01. 

 entrevistamos o coordenador do curso de Licenciatura em Matemática a 

distância, que assumiu essa coordenação no ano de 2012.Com ele, 

realizamos duas entrevistas, em dois dias consecutivos. Nesse trabalho ele 

é identificado como Coordenador CO01. 

 entrevistamos um professor responsável por ministrar as disciplinas de 

conteúdo pedagógico do curso, bem como pela supervisão do estágio 

supervisionado. Nesse trabalho ele é identificado como Professor DP01. 

 entrevistamos um tutor presencial no polo da cidade de Itapema/SC, 

responsável por assessorar os alunos em todas as disciplinas oferecidas 

nesse polo a cada semestre (tanto disciplinas chamadas “pedagógicas” 

quanto aquelas de conteúdo específico). Nesse trabalho ele é identificado 

como Tutor TP01. 

 entrevistamos uma tutora a distância de disciplinas de conteúdo específico 

em matemática, que tem experiência em várias disciplinas desse tipo nos 
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vários semestres em que atuou no curso. Nesse trabalho ele é identificada 

como Tutora TD01. 

 entrevistamos uma tutora a distância de disciplinas “pedagógicas” e de 

estágio supervisionado, que também tem experiência em várias disciplinas 

desse tipo nos vários semestres em que atuou no curso. Nesse trabalho ele 

é identificada como Tutora TD02. 

 

A transcrição da íntegra das entrevistas podem ser verificada no Apêndice I. E, 

para a realização dessas entrevistas, em todos os roteiros semiestruturados 

concebidos procuramos abordar tópicos que se converteram em categorias de análise 

como: a formação dos formadores e a influência dessa formação na visão sobre o 

curso; principais diferenças, vantagens ou desvantagens de trabalhar no curso a 

distância; inovações de valor trazidas pela Educação a distância; concepção sobre os 

conhecimentos necessários para o futuro professor de matemática atuar na escola 

básica. Também, e de forma mais específica por se tratarem de categorias ligadas às 

nossas questões de pesquisa, definimos como categorias de análise o uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação (TDIC) para aprender e ensinar 

matemática; e, a inserção e abordagem das “Práticas como Componente Curricular” 

nas disciplinas do curso.  

 Como as entrevistas são semiestruturas, após a realização das mesmas e em 

virtude do rumo que algumas tomaram, procuramos redefinir as categorias de análise 

de acordo como os discursos colhidos. 

A análise dos dados colhidos por meio das entrevistas, é entendida a partir da 

definição proposta por Bardin (2009) trabalho como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2009, p. 44) 
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Assim, a partir do que é explicitamente declarado procuramos obter dados que 

nos permitam inferir sobre características do curso de importância teórica relevante 

para nossa tese. 

Após transcrevermos as gravações das entrevistas, categorizamos e sub 

categorizamos novamente os grandes temas que, acreditamos, nos levarão ao 

encontro dos objetivos dessa pesquisa. As categorias identificadas seguem descritas 

na tabela abaixo. 

Tabela 6 - Categorias e Sub Categorias para análise das entrevistas 

Categoria Sub Categoria 

A) Formação dos Formadores A I) Matemáticos e Educadores Matemáticos 

B) Características da 
licenciatura a distância 

B I)Concepção 

B II)Inovações 

B III)Vantagens 

B IV)Obstáculos 

B V)Desafios 

B VI)Percepção de qualidade 

B VII)Processos de Avaliação 

B VIII)Eficiência 

C) Material didático 

C I)Distinção entre os materiais do curso a distância e 
do presencial 

C II)Nível de estruturação do material 

C III) Recursos de Interação e a descobertas das "vídeo 
aulas" 

D) Formação para a Prática 
D I)A prática como componente curricular 

D II)Estágio Supervisionado a distância 

E) Perfil do Estudante a 
distância 

E I) Auto Gerenciamento, disciplina e dedicação 

E II)Destino dos Egressos 

F) Saberes a serem 
desenvolvidos no curso de 
licenciatura a distância 

F I)O saber "pedagógico" e seu papel 

F II)O saber "específico" e seu papel 

G) Tutoria Presencial e a 
Distância 

G I) Infraestrutura e supervisão para os tutores 

G II)Papel dos Tutores Polo 

G III)papel dos Tutores a distância 

G IV)Formação dos Tutores 

H) Uso de Softwares e recursos 
das TDIC 

H I)Uso de recursos das TIC para aprender matemática 

H II)Uso de recursos das TIC para ensinar matemática 

H III)Ambiente Virtual de Aprendizagem "AVA" 
 

 

 



168 
 

 
 

 Na análise dos relatos colhidos por meio de entrevistas sintetizamos as 

chamadas “unidades de Registros” que são conclusões interpretativas que sumarizam 

impressões e opiniões expressas pelos entrevistados nas chamadas “unidades de 

Contexto”, que, por sua vez são os fragmentos dos discursos dos entrevistados que 

justificam as conclusões sumarizadas nas unidades de registros. 

 Uma tabela completa relacionando as Categorias, sub categorias, unidades de 

registros e unidades de contexto, e a partir da qual as análises que seguem foram 

extraídas pode ser consultada no Apêndice II desse nosso trabalho. A tabela do 

referido anexo apresenta ainda uma coluna nomeada como “Sujeito” que indica o 

sujeito entrevistado responsável pela “unidade de Contexto”. 

 Dada a importância que atribuímos a todos os dados colhidos, decidimos 

englobar na análise a exposição de todos os achados – em todas as categorias, 

embora, para responder nossas questões de pesquisa estejamos prioritariamente 

interessados nas categorias “Formação para a Prática” e “Uso de Softwares e 

recursos das TDIC”. Sem dúvida que essas categorias tem um lugar de destaque na 

organização dos dados colhidos em nossa pesquisa, mas enfatizamos que em outras 

categorias também aparecerão aspectos e relatos que às relacionam diretamente com 

as questões da prática como componente curricular (PCC) e com o uso das TDIC no 

processo de formação do professor a distância. 

As análises das entrevistas que se seguem, organizadas em termos das 

categorias que elencamos refletem exatamente as unidades de registros destacadas 

no anexo citado acima, incluindo, muitas vezes as unidades de contexto a que se 

referem. 

 

7.4 Análise dos relatos colhidos por meio das entrevistas 

 

7.4.1 Formação dos Formadores  

 

Uma constatação que consideramos importante se refere ao fato de que os 

coordenadores dos cursos de licenciatura em Matemática da UFSC, tanto presencial 

quanto a distância são bacharéis em matemática, com pós graduação (mestrado e 
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doutorado) em matemática ou em outras áreas técnicas ligadas às ciências exatas. 

Educadores matemáticos, atualmente, não ocupam coordenações. O professor que 

ministra a maioria das disciplinas de caráter pedagógico e que também é responsável 

pelo estágio supervisionado é Educador Matemático mas não exerce funções 

explícitas de coordenação no curso. Na nossa visão, essa característica influencia 

diretamente em outros aspectos do curso como o planejamento e inclusão da “Prática 

como Componente Curricular” (PCC) nas disciplinas de conteúdo específico e a 

concepção de que um curso forte (de licenciatura) é aquele que exige muito 

conhecimento de matemática, que se caracteriza por uma sólida formação em 

matemática superior. Esta concepção se evidência na fala da Professora DE01, 

quando cita como evidência de qualidade do curso o fato de os egressos possuírem 

um conhecimento da matemática superior que lhes permita o ingresso no Mestrado 

em Matemática: 

 

Porque, mesmo, digamos, que não seja o ideal, a UFSC continua ainda 

fazendo um trabalho com qualidade e diferente de muitas Universidades 

mesmo no curso presencial. Então a gente, com a nossa grade curricular, 

mesmo que se abaixe um pouquinho o nível, mas ainda é um curso de 

qualidade. E eu acho que é por isso que está ganhando reconhecimento, tanto 

é que vários dos alunos que foram terminando o ensino a distância, foram já 

pensando numa especialização. Que dizer, se eles não tivessem 

conhecimento, eles não iriam pensar no "depois". E, no entanto, dos nossos 

alunos, alguns já até vieram para o mestrado. 

[...]Mas, o fato de ele ser um bom curso, ele faz com que o aluno se forme em 

licenciatura e tenha um certo conhecimento que lhe proporciona passar em 

concursos, e aí ele não vai para a sala de aula.  

 

Esta correlação entre a qualidade e um conhecimento consistente em 

matemática superior faz com que o conhecimento do conteúdo conforme exposto por 

Shulman (1986, 1987) e Ball et al. (2008) ganhe uma ênfase exagerada em detrimento 

de outros conhecimentos igualmente relevantes na formação do professor de 

matemática como o conhecimento pedagógico e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo. 

Importante também é o relato do coordenador do curso a distância observando 

a dificuldade de encontrar professores com perfil para ministrar disciplinas que só 
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existem na Licenciatura EAD e que estão diretamente ligadas a Educação 

Matemática, como a "Pesquisa Didática em Matemática". 

Todos os professores responsáveis por disciplinas específicas do saber 

matemático são matemáticos, engenheiros, físicos, etc., e não tem uma formação 

pedagógica voltada a formação de professores. Isso pode ser uma dificuldade ao se 

planejar as atividades de PCC previstas nessas disciplinas: 

 

Coordenador CO01:"Bem, a maioria desses [professores de disciplinas 

específicas no curso de licenciatura] que trabalham com a gente também 

trabalham nos cursos presenciais da licenciatura. Então, eles já tem uma 

experiência anterior na formação de professor, mais de perto. E, o que a gente 

tem de formação, é mais a formação voltada para a utilização dos recursos 

didáticos do Moodle, quadro digital, as coisas que estão colocadas no 

laboratório. Mas não uma formação assim: "Como ser professor de 

professor?", ou "Como formar professor?". Ou uma coisa mais didática 

assim... Esse tipo de formação a gente não tem."(Grifo nosso). 

 

Comparando os discursos dos matemáticos com o discurso dos Educadores 

matemáticos que atuam no curso, fica evidente que há uma tensão em relação a 

definição dos tópicos curriculares e também em relação às necessidades da formação 

do futuro professos de matemática. Essa tensão é gerada pelo conflito entre o 

pensamento dos matemáticos e dos educadores matemáticos: 

 

Professor DP01: Bom, eu não sei se você compreendeu mais ou menos o 

assunto. Para onde eu estou caminhando. Tentando caminhar. 

Pesquisador: É, eu vi que, boa parte da concepção do curso é do Departamento 

de Matemática, e então acaba ficando essa ... 

Professor DP01: Essa tensão. Esse clima de um pouco de tensão, né? (grifo 

nosso) 

 

Cabe ressaltar que os cursos de Licenciatura na modalidade EAD (tanto o Pró-

Licenciatura quanto esse curso que integra a UAB) foram incialmente idealizados por 

uma professora que é Educadora Matemática. Ela foi a primeira coordenadora do 

curso, e se aposentou em 2012. Em 2006, ela idealizou disciplinas como "Iniciação à 

Pesquisa em Educação Matemática " que só existem no currículo do curso a distância. 
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Essa disciplina inclusive não migrou para o curso presencial após a reestruturação do 

currículo da licenciatura presencial em 2008. 

Ainda em relação aos docentes do curso a distância, devido a necessidade de 

otimização de recursos dentro da Universidade, uma característica abordada por 

Peters (1983) relacionada à conformação administrativa de instituições que oferecem 

cursos a distância, não há professores exclusivos para essa modalidade de ensino. 

Os professores do curso lecionam tanto no curso presencial quanto no curso a 

distância. 

Em relação a formação dos Tutores que trabalham diretamente com os alunos, 

são licenciados em matemática, na maioria pós graduados. Em geral, reconhece-se 

que os tutores a distância que atuam em disciplinas do saber específico em 

matemática, tem maior domínio desses conteúdos do que os tutores polo. A própria 

coordenação do curso, preocupada com o nível de conhecimento matemático dos 

tutores polo ofereceu um curso de pós graduação para aperfeiçoar esse tipo de 

conhecimento.  

 

Professora DE01: É, mais é assim, os nossos tutores, principalmente o tutor 

que fica no polo - o tutor presencial, é um profissional que se formou em 

matemática, no bacharelado ou na licenciatura há um certo tempo, e ele está 

acostumado a trabalhar no nível de ensino fundamental e médio, mas não com 

os conhecimentos de nível superior. Ele estudou uma vez na vida, mas ele está 

longe disso há muito tempo. Então, com raras exceções de tutores de polo, 

eles têm a vontade de ensinar aquele tipo de conteúdo, mas muitos são 

professores que estão com 40 ou 50 horas no estado e não tem tempo de 

estudar para ensinar. Não tem como estudar. Nós, na primeira turma de 

tutores, quando a gente foi fazer a seleção dos tutores, éramos eu e a Rose 

Cerny... A Rose é pedagoga e eu sou matemática, e então a forma de 

pensar é diferente, e eu dizia assim: "Rose, nós não vamos conseguir tutores 

que tenham condições de ensinar", e ela dizia assim: "Não, mas eles são 

professores, e eles tem que saber!". Eu dizia: "Não. Eu reconheço plenamente 

que o conhecimento dele é a nível de ensino fundamental e médio, mas o nosso 

conhecimento do nível superior é diferente...". (grifo nosso) 

 

Fica clara, na fala anterior, a divergência entre as concepções sobre o tipo de 

conhecimento que se busca na licenciatura. Na visão do matemático o conhecimento 

necessário para assessorar os licenciandos é puramente matemático, e, mais ainda, 
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concentrado na matemática superior. Já, a visão da pedagoga, ao enfatizar que os 

tutores polos “são professores e eles tem que saber !”, denota que há outro tipo de 

conhecimento importante, diretamente ligado à prática profissional, que o tutor polo 

tem condições de promover justamente por ser um professor da escola básica. Do 

ponto de vista teórico, esse conhecimento é aquele que se aproxima do 

“conhecimento do conteúdo e dos alunos” e do “conhecimento do conteúdo de do 

ensino”, as subcategorias definidas por Ball et al. (2008) o detalhamento do 

conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Os tutores polo são, na grande maioria, professores da rede pública de ensino 

de Santa Catarina. Acreditamos que isso é uma importante característica que pode 

auxiliar muito no desenvolvimento das atividades de PCC em todas as disciplinas. 

Esse potencial não é reconhecido nos relatos, nem pelos professores e nem pelos 

próprios tutores polo. Cabe salientar então que na experiência do tutor polo residem 

inúmeros “casos” – situações concretas que podem ser avaliadas à luz de uma teoria 

que irá se ilustrar, apreender ou até questionar Shulman (1986). Esse não 

reconhecimento do tutor polo como fonte de “narrativas”, conforme a concepção de 

Llinares (2008), nos leva a acreditar que a formação no curso estudado pode se 

aproximar de um modelo no qual se privilegia o contato com autores clássicos e 

renomados da pedagogia, mas não se busca o confronto dessas teorias com 

situações da sala de aula o que indica características de uma visão dissociativa entre 

a teoria e a prática (CANDAU e LELIS, 2013). 

 

 

7.4.2 Características da Licenciatura a Distância 

 

Como já observamos, no curso atual entende-se como um bom curso de 

licenciatura aquele que fornece uma sólida formação em matemática superior. Como 

consequência, observamos que ainda há dificuldade de estabelecer uma identidade 

própria para as disciplinas das licenciaturas diferenciando-as efetivamente das 

disciplinas do bacharelado. Isso vale tanto para o curso presencial como para o curso 

a distância. Notamos que essa dificuldade se acentua quanto tentamos estabelecer 
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uma identidade diferenciada para o curso de licenciatura a distância em relação ao 

presencial. 

 

Pesquisador: [...] Que diferenças há entre uma mesma disciplina que é 

oferecida no bacharelado e na licenciatura? 

Coordenador CO01: Não, não tem diferença.  

Pesquisador: Então ambas trabalham com o mesmo conteúdo programático. 

Coordenador CO01: Talvez a bibliografia. Principalmente aqui no nosso curso, 

os Cálculos do bacharelado trabalham com uma bibliografia mais pesada, mais 

aprofundada, e se aproximando mais de análise, né?  

Pesquisador: Então as disciplinas têm os mesmos tópicos mas o 

aprofundamento é maior no bacharelado. Mas, e para o curso à distância há 

alguma diferenciação do ponto de vista do conteúdo programático? Que tipo 

de diferenciação? 

Coordenador CO01: Não, está sendo feito igual [ao presencial]. Não tem 

adaptação. É logico que, oficialmente está sendo feito igual mas pode ser que 

algum professor tome alguma atitude ou alguma diferenciação. Mas isso é uma 

coisa de cada um que, quando vai fazer a disciplina, tem sua experiência e faz 

as suas adaptações. Mas não fica oficialmente registrado esse tipo de coisa. 

Pesquisador: Sim, mas eu estava pensando em adaptações que permitam 

facilitar o aprendizado à distância. Há alguma diferenciação nesse sentido?   

Coordenador CO01: Não, eu acredito que não. 

[...] 

Pesquisador: E é possível considerar que a licenciatura a distância também 

tem uma marca própria, uma identificação própria? 

Coordenador CO01: Em relação ao nosso curso de licenciatura presencial? 

Pesquisador: Sim. 

Coordenador CO01: Não. Eu acho que atualmente eles estão muito parecidos. 

No início lá eles eram diferentes por causa da adaptação à legislação. Porque 

o EAD começou lá com o PCC. E não foi só o PCC que apareceu antes no 

EAD, libras também. No o curso anterior [o Pró Licenciatura], a gente nem tinha 

a necessidade de colocar libras, mas a gente já colocou libras.[...] 

Coordenador CO01: Se bem que era uma necessidade. Todo mundo ia ter que 

fazer. Nós não inventamos nada. Nós só seguimos a lei. 

 

Consideramos que a falta de diferenciação das disciplinas de conteúdo 

específico do bacharelado e da licenciatura evidencia a proximidade dos dois cursos 

em relação tipo de conhecimento privilegiado – o matemático. Perde-se a 

consideração de questões ligadas ao conteúdo matemático como objeto de ensino da 
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escola básica já que que a habilidade para trabalhar com a matemática em geral não 

contribui significativamente para os conhecimentos e habilidades necessárias ao 

ensino das matemáticas (BALL, THAMES e PHELPS, 2008).  

Outra característica que consideramos importante para a garantia da qualidade 

e de cumprimento dos objetivos do curso que se refere ao fato de que o planejamento 

e execução do curso a distância precisa ser um processo muito mais cuidadoso, 

minimamente por dois motivos: a execução do curso não é conduzida por um único 

ator (o professor), mas por um grupo que deve agir de forma sincronizada; e, porque 

o curso fica inteiramente registrado no ambiente permitindo um acompanhamento 

mais eficaz do previsto “versus” realizado. Essa é uma característica que diferencia 

fundamentalmente o curso a distância do curso presencial, e está de acordo como o 

modelo administrativo de um curso a distância conforme teorizado por Peters (1983). 

Em relação ao Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, parece predominar 

a visão de que o PPP é uma questão mais burocrática. 

 

Pesquisador: Mas, agora eu fiquei curioso porque aquele projeto pedagógico 

então é do Pró-Licenciatura? 

Coordenador CO01: Sim, do Pró-Licenciatura. 

Pesquisador: Porque eu acessei ele na internet, no site da UFSC, na página 

do curso. 

Coordenador CO01: Não, é que nasceu o projeto pedagógico lá, e aí ele foi 

refeito. Mas foi refeito no sentido: trocar as cidades com os polos...né. Coisas 

mínimas ali. Fala de núcleo de avaliação...Eu acho que aquilo é um documento 

mais burocrático e não é totalmente verdadeiro em algumas coisas.  

Pesquisador: Mas, foi lá que eu li sobre o processo de avaliação institucional 

...  

Coordenador CO01: Isso deve ser aquele discurso que você tem que colocar, 

senão não é aprovado. 

 

Porém, há aspectos importantes do PPP, como a definição da "identidade 

própria" do curso que deve lá ser estabelecida e, a partir de lá, ter parâmetros objetivos 

para a avaliação contínua da qualidade do curso. O PPP deve refletir integralmente 

todos as características que nortearão a concepção, a execução e a avaliação de 

resultados do curso a distância. 

Nos parece que há, na reflexão sobre a concepção do curso, a necessidade de 

revisão de todo o sistema de computo de tempo de dedicação às atividades dos 
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professores responsáveis por disciplinas no curso a distância. A hora aula, tradicional 

dos cursos presenciais não é uma unidade de medida capaz de abarcar todas as 

funções e o tempo de dedicação de um professor responsável por uma disciplina de 

EAD. Isso acarreta consequência como e exercício das funções de docência em 

regime de bolsa. 

Fica evidente no discurso de professores e do coordenador do curso que, na 

estruturação do curso, se considera muito importante: 

 

i) Um currículo solidamente elaborado; 

 

Coordenador CO01: Primeira coisa: um currículo bem elaborado. Bem 

concatenado, com uma divisão bem clara das disciplinas didáticas, das 

disciplinas específicas, né. E, o cuidado com o currículo eu acho que é bastante 

importante, viu. 

 

ii) Uma formação no âmbito comportamental para preparar alunos do EAD 

no sentido de ajudá-los a se disciplinar e se organizar para estudar a 

distância. 

 

Coordenador CO01: Não. Não tem [uma formação do ponto de vista 

comportamental para estudantes a distância], e isso foi uma coisa que a gente 

pediu, na próxima formação que vai acontecer agora em fevereiro, que a 

coordenação pedagógica procure alguém para fazer umas palestras sobre 

esse tipo de coisa: como se organizar? Como estudar? Porque a gente sentiu 

a falta disso aí, né. 

  

Do ponto de vista da disciplina e organização dos alunos, o trabalho intenso 

dos tutores – principalmente do tutor polo, em promover um diálogo constante e 

acompanhar a performance dos alunos nas disciplinas, o nível de estruturação dos 

livros didáticos produzidos para o curso a distância, e o detalhamento das atividades 

propostas aos alunos por meio do AVA apontam para um curso com muita “Estrutura”, 

no sentido apresentado por Moore (2007). Como vimos “Diálogo” e “Estrutura” são as 

duas características que definem a “distância transacional” Moore (2007). Apesar de 

o nível de estruturação dos materiais apontar para uma alta distância transacional, 

avaliamos que a necessidade de suporte – o “diálogo” – é de tal ordem que o curso 

precisa ser caracterizado como um curso de baixa distância transacional. Como vimos 
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em nossas considerações teóricas, cursos nos quais os estudantes recebem 

informações, direcionamento e orientação por meio tanto dos materiais quanto dos 

diálogos constantes com instrutores/tutores, apresentam uma baixa “distância 

transacional” e são mais atrativos e recomendados para estudantes com menos 

capacidade ou segurança em gerenciar seu próprio aprendizado e, portanto, menos 

autônomos (MOORE, 2007).  Dessa forma, constatamos que o curso já é concebido 

prevendo um baixo grau de autonomia dos alunos. 

Nesse sentido também, o discurso dos tutores mostra que eles percebem a 

necessidade de deixar claro aos ingressantes qual o nível de dedicação e disciplina 

que eles devem ter com o curso na modalidade EAD. Isso é apontado pelos tutores 

como um cuidado a ser considerado na concepção do curso EAD. 

 Outra observação importante se refere ao fato de que, quando questionado 

sobre os principais cuidados na concepção do curso de licenciatura a distância, o 

coordenador se ateve principalmente a questões administrativas como a gestão 

financeira cuidadosa dos recursos, e os cuidados com a contratação dos profissionais 

comprometidos com suas funções. Ao ser questionado diretamente em relação aos 

cuidados do ponto de vista pedagógico, o principal cuidado apontado foi em relação 

ao acompanhamento constante dos alunos no polo, com visitas constantes de 

coordenadores e tutores nos polos para ouvir os alunos, não deixando-os a sensação 

de abandono e evitando assim a evasão. Novamente, temos o apontamento de 

características de um curso com baixa distância transacional. 

Do ponto de vista da identificação de características inovadores de um curso a 

distância, para professores de disciplinas específicas há dificuldades em se enxergar 

inovações de valor trazidas pela prática do ensino a distância. No geral, a distância é 

um complicador, uma barreira a ser vencida. 

 

Professora DE01: Eu acho que, no caso específico do curso de licenciatura em 

matemática, eu acho que é muito: vamos para o tradicional. É quadro e giz. É 

isso o que funciona. Você pode dizer assim: "Ah! As vídeos aulas ajudam!". 

Ajudam, mas se você pegar os alunos do ensino a distância e perguntar: "O 

que é que vocês querem?". Ele quer o professor ali. (grifo nosso) 

 

O apontamento da abordagem “quadro e giz” nos remete a uma visão na qual 

o curso presencial é transposto para a modalidade a distância segundo o processo de 
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“virtualização da escola tradicional” descrito por Valente (1999a). Este apontamento 

também vai de encontro ao pressuposto de que o curso deve explorar abordagens 

diferenciadas, somente proporcionadas pelas TDIC, se aproveitando de suas 

especificidades. Conforme aponta Borba (2011), 

 

A noção de seres-humanos-com-mídias realçava a noção de que são 

necessários problemas novos para novas mídias em ambientes didáticos e que 

não devemos “domesticar” novas mídias reproduzindo nelas práticas feitas 

com uma mídia mais antiga. Explorar a visualização, a multimodalidade da 

Internet e materiais digitais é algo que se coloca para a educação matemática 

presencial e certamente para a educação on line. (BORBA, 2011, p. 7) 

 

Além da virtualização, podemos identificar também alguns aspectos de uma 

abordagem “Broadcast” Valente (1999a) na fala de professores quando relatam que o 

ensino a distância oferece mais obstáculos do que o ensino tradicional.  

 

Professora DE01: No presencial, o professor vai lá, de uma disciplina, digamos 

de seis horas; são três encontros de uma hora e meia por semana que dão as 

quatro horas e meia, ou que sejam seis horas dependendo da disciplina e 

depois ele tem que estudar sozinho, porque ele já viu ali o professor contando 

a historinha daquilo que ele precisa aprender. Agora no caso do aluno do 

ensino a distância, ele não tem esse momento com o professor. Ele vai ter que 

tentar descobrir sozinho fazendo a leitura do material. E depois ele não tem 

um segundo momento para estudar sozinho, que seria o que o aluno do 

presencial faz. Então, eu acho assim, muito difícil mesmo. Nos dois momentos 

ele está sozinho. Por mais que ele tenha tutoria 24 horas, que ele possa contar 

com o professor, com dois tutores, com o polo, com os amigos...No fundo, ele 

está sozinho. (grifos nossos) 

 

Nos transparecem princípios da abordagem broadcast na medida em que se 

desenha o processo disponibilização de material via ambiente pelo professor e 

aprendizado independente e solitário do aluno a partir do material disponibilizado. 

Porém essa visão muda quando questionamos o tutor a distância pois, para esse 

último, o tempo em que o aluno pode perguntar sobre determinado assunto é bem 

maior e não fica restrito ao horário de aula.  
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Tutora TD01: A vantagem que eu vejo é que ele tem mais tempo para 

perguntar. Não é como no presencial que você tem aquela aula, e 

se terminou a aula, aí o aluno tem só a outra aula na outra semana 

para perguntar e tirar dúvidas. Mas, na medida em que você está 

estudando em casa ou no seu trabalho e surge uma dúvida, você já 

manda a mensagem. O tutor não precisa necessariamente te 

responder na hora, mas está gravada a mensagem e logo que o tutor 

vê a mensagem ele retorna. (grifo nosso) 

 

Isso pode apontar uma tendência, dos professores das disciplinas de 

conhecimento específico, a uma visão da educação a distância como "Sala de Aula 

Virtual", conforme a concepção de Valente (1999a) ou a adoção de uma abordagem 

broadcast por parte desses professores , enquanto o tutor já vê como uma modalidade 

diferenciada de ensino que não precisa mais contar com aquele período em que o 

professor professará sobre determinado assunto configurando a visão do “estar junto 

virtual” conforme Valente (1999a). 

Em relação à virtualização da sala de aula (e a vídeo aula pode se configurar 

como um instrumento dessa virtualização), não há, na fala do coordenador, ou da 

professora das disciplinas de conhecimento específico, a referência a interação e o 

debate entre os alunos. Há uma visão muito conservadora da sala de aula tradicional, 

sendo transposta para o ensino a distância, conforme podemos constatar no trecho 

destacado abaixo. 

 

Coordenador CO01: Eu acho que eles preferem a vídeo aula ... E, o curso foi 

projetado assim, teoricamente... o aluno lê o livro, conversa lá com o tutor que 

está perto dele, e se o tutor não conseguiu então ele fala com o tutor daqui, e 

o tutor daqui fala com o professor em último caso. E, não se falava em vídeo 

aula. Se falava em vídeo conferência para manter um contato e sanar as 

dúvidas que houvessem ainda. E aí alguém começou a fazer vídeo aula, e 

eles gostaram porque é um jeito mais parecido com a escola que a gente 

teve desde criança. Tem alguém ali fazendo a coisa e você vendo, quieto, 

copiando. Acho que é isso.  (grifo nosso) 

Pesquisador: Então, quer dizer...Nem eles estão acostumados com o nível de 

interação que a EAD hoje proporciona. 

Coordenador CO01: Sim. E aí a gente percebeu, né: "Se esse modelo dá mais 

certo, também não é pecado fazer isso, né?". 
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Em contrapartida, fica evidente tanto na fala dos tutores – tutor polo ou tutores 

a distância – quanto na fala do professor das disciplinas pedagógicas que o grande 

desafio do curso de licenciatura em matemática a distância é fazer com que o 

estudante a distância entenda que não está sozinho.  

 

Professor DP01: Realizar isso [o curso] a distância, implicou numa preparação 

do ambiente, o Moodle, de uma forma tal que potencializasse esse trabalho. 

Então nós temos [no ambiente] o básico, entre aspas, e o livro texto. Mas além 

do livro texto, há as atividades que você faz com os alunos para buscar 

exatamente essa interação e fazer com que o tempo, que ainda que não seja 

o tempo do relógio semelhante às nossas aulas presenciais, mas de forma que 

o aluno esteja engajado. Que o aluno não se sinta totalmente à distância, mas 

que ele se sinta parte daquele grupo do qual ele está participando com as 

atividades." 

 

O ambiente (AVA) e o polo presencial são "ferramentas" importantes para esse 

trabalho de fazer com que o aluno não se sinta sozinho. Essas falas nos remetem 

imediatamente para o conceito do “estar junto virtual” conforme explicitado por Valente 

(1999a), se contrapondo às abordagens de “virtualização” da sala de aula que foram 

percebidas nas falas de outros atores do curso. 

Também para os tutores a distância – sejam de disciplinas específicas ou 

pedagógicas, e para professores de disciplinas pedagógicas, o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) – conhecido e referenciado como Moodle, é uma inovação de 

valor na medida em que proporciona um registro permanente de todas as atividades 

realizadas pelo aluno ao longo do curso. O ambiente inclusive é visto como uma 

inovação trazida pelos cursos a distância e que cabe também aos cursos presenciais. 

 

Tutora TD02: Bom...Uma coisa que a UFSC passou a ter, e que veio com os 

cursos EAD, foi isso que eu te falei do curso de capacitação do Moodle. Porque, 

antes da entrada dos cursos EAD da UFSC, os cursos presenciais eram: aula, 

e pegar o material no “xerox”, ou então pegar no e-mail do grupo os slides da 

aula. Era uma coisa assim... Agora, com a entrada dos cursos EAD, os 

professores acabaram se informatizando, digamos assim. Então eles têm um 

espaço, no presencial, no Moodle, onde eles põem o material, e tem já uma 

página criada. Muitos professores estão fazendo isso. Inclusive tem até cursos 
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presenciais onde parte da disciplina você pode oferecer a distância. Então é 

uma inovação muito grande que o EAD trouxe para a UFSC. 

Na visão da coordenação, essa é a principal e aparentemente única inovação 

de valor trazida pelos cursos a distância. 

 

Coordenador CO01: Eu não sei...[pensando na pergunta sobre as inovações 

trazidas pelo curso EAD]. Assim, uma inovação que é clara, e talvez não seja 

essa a resposta da pergunta mas, por exemplo, o Moodle dentro da UFSC foi 

trazido pela EAD. Hoje o Moodle está disponível para todos os cursos. Mesmo 

o presencial, né. Usa quem quiser. Não é obrigado a usar no presencial, mas 

o Moodle que trouxe para dentro da UFSC foi o EAD.  [...] Mas, esse tipo de 

inovação eu vejo, e é positiva. Agora eu não consigo, nesse momento, pensar 

em alguma outra coisa diferente [da introdução do Moodle] que contribuísse 

especificamente para a Licenciatura. [pausa] 

 

Outro apontamento de inovação citado nas entrevistas se refere ao fato de que 

o curso a distância traz um incremento em termos de sincronia, planejamento e 

execução, pois há, no mínimo, 3 profissionais diretamente envolvidos 

simultaneamente no processo ensino: o tutor polo, o tutor UFSC e o professor. 

 

Professor DP01: Eu penso que o ensino a distância te faz repensar sua prática 

como professor. Aconteceu comigo, né? Por mais experiência que você traga 

do presencial, às vezes o seu roteiro de aula, ou as coisas que você faz, de 

alguma forma elas, elas ... Por mais que você se esforce, às vezes você entra 

no piloto automático, entendeu? E, no ensino a distância isso não dá certo 

porque você não permite tantas alterações no decorrer do seu caminho. Ele 

tem que estar bem desenhado do início ao fim. É muito difícil você fazer 

correções durante o trajeto. Então, nesse aspecto você tem que ser mais 

disciplinado e se preparar mais. Então nesse aspecto acho que esse é um 

ponto positivo que faz com que o professor que atue no ensino a distância 

repense a sua prática como professor.  

 

Isso é uma característica positiva na medida em que as responsabilidades e o 

acompanhamento da execução do curso são compartilhadas, e reflete a aderência do 

modelo adotado pela UFSC aos pressupostos teóricos formalizados por Peters (1983) 

para a reorganização interna da Educação a distância, nos quais todo o conjunto das 

tarefas de ensino, exercidas por um professor responsável por um curso presencial 
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para ajudar seus alunos a cumprir os objetivos de aprendizagem propostos, é dividido 

em uma série de processos e as responsabilidades são compartilhadas. 

Consequência dessa divisão é um maior controle de cada processo e a possibilidade 

de maior controle e avaliação mais criteriosa de cada um deles (PETERS, 1983). 

Para a coordenação do curso, inclusive, o fato de todas as atividades do curso 

estarem registradas no ambiente representa uma vantagem em termos de controle e 

garantia da qualidade do curso a distância, o que não existe nos cursos presenciais. 

 

Coordenador CO01: É, isso é uma vantagem, mas não impede que ele faça 

um corte ao gosto dele. Só que fica registrado no Moodle, né? Se a gente fizer 

uma busca, a gente vai ter que ver, e na hora de marcar uma prova ele [o 

professor] vai ter que deixar escrito em algum lugar o que vai fazer parte da 

prova e o que não vai fazer. Então você já fica: "Ah, olha! Tratou um pouquinho 

desse assunto, mas deixou fora da prova. Então ele não tratou como deveria.". 

Por algum motivo, ne? Escassez de tempo, ou detectou na turma alguma 

dificuldade e não quis aprofundar em determinado tópico. Eu acho que fica 

mais registrado. O EAD tem essa vantagem por causa do ambiente. E a gente 

faz o planejamento pensando que o professor vai fazer tudo. Então, às vezes 

pode ser até que o professor esteja pensando em trocar mas ele olha o 

planejamento e diz: "Não. Eu vou fazer porque está aqui e eu vou fazer tudo." 

 

Observamos também, no relato do coordenador que os cursos a distância 

demandaram toda uma estrutura robusta de suporte técnico para os professores e 

tutores dos cursos a distância. Essa estrutura provê a figura do Designer Instrucional 

(DI) que oferece soluções tecnológicas por meio do AVA oferecendo novas 

possibilidades e ferramentas para o aprendizado e para o ensino a distância. 

Curiosamente essa estrutura não foi citada como inovação em nenhum dos relatos. 

Do ponto de vista dos obstáculos encontrados pela nova modalidade de ensino 

na UFSC, uma observação importante se refere ao fato de que há preconceitos ainda, 

e dentro da própria universidade em relação ao ensino a distância. Esse preconceito 

fica evidente tanto no relato de professores quanto no relato de tutores. Mas isso deve 

ocorrer principalmente pela falta de conhecimento sobre a estruturação e o nível de 

exigência do curso. 

Coordenador CO01: A gente tem preconceito dentro da Universidade. A última 

reunião da Câmara de Ensino que tratou de reedição do curso foi no ano 

passado, e contou a participação de coordenadores de vários cursos: a 
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distância, presenciais... Tinha gente discutindo a validade do diploma e dizendo 

que no diploma do EAD tinha que estar escrito "EAD" porque o EAD não é feito 

direito. Mas, se dentro da Universidade tem gente com esse preconceito..." 

 

Tutor TP01:"Sim, mas ainda existe [preconceito]... e temos que quebrar ainda 

um tabu, porque eles acham que porque aqui está funcionando ainda numa 

escola, que ainda não tem aquele valor, sabe? Que dizer, nós temos noventa 

por cento da nossa clientela de fora, muito mais de fora do que quem está aqui 

em Itapema, exatamente por isso. Eu ainda acho... e tem aquele velho tabu 

das instituições financeiras [particulares] que mantém alguns cursos, onde o 

aluno vai lá para fazer a prova e não tem nem tutor para cuidar da prova, e ele 

pode abrir a internet e fazer tudo... e bem próximo daqui. Um rapaz até saiu 

daqui e em um mês e meio ele concluiu e recebeu o diploma. E para o Estado 

[rede pública estadual] vale né. ". 

 

Outro obstáculo identificado na nova modalidade e que impacta diretamente os 

alunos, está ligado ao planejamento do oferecimento das disciplinas. Nos parece que 

é necessária uma revisão pois se um aluno perde uma disciplina e também a 

dependência que foi oferecida, há uma dificuldade muito grande para que ele consiga 

repor aqueles créditos em um período razoável de tempo. Ele pode chegar a ter que 

aguardar mais 4 anos até a disciplina ser novamente oferecida e, ainda ter que se 

deslocar para outro polo para cursá-la. Isso se configura em um obstáculo muito 

grande para que o aluno se forme, e pode contribuir para a evasão. 

 

Coordenador CO01: Então, a oferta de novo depende de ele esperar, as vezes, 

quatro anos por outro curso. E, às vezes, tem que se deslocar para outra região 

para fazer o outro curso. Ou então, algumas disciplinas, nem todas, mas 

algumas é possível ele fazer a disciplina em outra universidade ou vir para o 

presencial aqui. Se ele fizer no presencial aqui a validação é automática. Se 

ele fizer em outro, a gente estuda com mais cuidado.[...] Agora, teve gente que 

se locomoveu até Florianópolis para terminar o curso, né. E teve gente também 

que fez o vestibular de novo para continuar com o vínculo e poder fazer, nessa 

nova edição, as disciplinas que faltam. Porque, o aluno tem, acho que nove 

anos para ficar ligado à UFSC. Então, às vezes, dependendo das disciplinas 

que faltam, a distância entre elas é muito grande e não dá para deixar... ficar 

trancando vários semestres seguidos porque ela está precisando de uma 

disciplina lá na frente, porque ele acaba sendo jubilado antes. Então, faz o 

vestibular de novo, valida o que já fez, e esse processo de validação é fácil, 
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porque é a mesma disciplina e o mesmo código. Basicamente é atribuir uma 

matrícula nova e dizer que está tudo validado. 

 

A escassez de oferecimento de disciplinas nos parece evidenciar um único 

ponto não aderente ao modelo de organização administrativa proposto por Peters 

(1983), uma vez que esse modelo prevê a “massificação” da oferta. Assim, o sistema 

UAB, como um todo precisa prover mecanismos mais eficientes de oferecimento de 

disciplinas de modo a não inviabilizar a conclusão do curso por parte dos alunos. Este 

pode ser um obstáculo para os alunos que contribui para os altos índices de evasão 

do curso. 

 

Analisando a percepção de qualidade que se tem do curso, observamos que 

os professores matemáticos e que trabalham nas duas modalidades tem a visão de 

que a qualidade do curso EAD é um pouco inferior do curso presencial, apesar de 

reconhecerem que é um curso muito forte quando comparado com outros cursos à 

distância. Novamente, uma sólida formação matemática é vista como atributo 

indispensável para um curso de qualidade.  

Para alguns professores (notadamente os matemáticos), e também para os 

tutores, um forte indicador de qualidade do curso a distância é o fato de que há alunos 

que se formam no EAD e conseguem ser aprovados no programa de Mestrado em 

Matemática (não em Educação Matemática), reforçando que eles têm a visão de que 

um bom curso de licenciatura é aquele que provê conhecimentos sólidos sobre a 

matemática superior. 

 

Tutor TP01: Esse polo [Itapema] está formando 10, né. E desses 10, 5 estão 

indo para o Mestrado na UFSC. Elas já receberam as cartas, eles já fizeram o 

processo seletivo. Mas, eles ainda vão passar pelo curso de verão, né, que é 

um curso de Análise. É uma disciplina só, que daí, fazendo esse curso que é 

de uma mês e meio, aí eles já ganham a bolsa, né. Para fazer o mestrado. 

 

Novamente, esta visão tende a desconsiderar demasiadamente o papel das 

disciplinas de conhecimento específico dos cursos na abordagem dos objetos de 

ensino da matemática escolar. Conforme Ball et al. (2008) o que deveríamos buscar 

no estudo das disciplinas de conteúdo específico é um conhecimento da “matemática 

descompactada”, ou seja, aquela que revele a razão de ser dos objetos estudados, e 
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não somente as ideias sintéticas sobre os conteúdos que se objetiva que os alunos 

utilizem. Deve-se buscar o desenvolvimento de habilidades para falar sobre e 

explicitar como a linguagem matemática é usada, como escolher e usar 

representações matemáticas de forma efetiva e como explicar e justificar conceitos e 

ideias matemáticas. Este conhecimento descompactado não é equivalente ao 

entendimento conceitual e vai além de uma sólida compreensão do conteúdo Ball et 

al. (2008). 

Há a percepção geral – de professores, tutores e do coordenador – de que a 

Universidade não abre mão da qualidade do curso. O alto nível do curso se reflete no 

alto nível de exigência em relação aos alunos. O fato preocupante é que em alguns 

momentos tivemos a impressão de que o alto nível de qualidade parece ser percebido 

como incompatível com baixos níveis de evasão. 

 

Professora DE01: Mas, eu acho que, ainda não é o ideal o nosso ensino a 

distância... 

Pesquisador: Mas, a senhora acha que não é ideal no nível de conhecimentos? 

Professora DE01: De conhecimento e de exigência, porque eu diria que se eu 

for exigir o mesmo que que exijo do presencial no curso a distância, iria 

aumentar a evasão. Em termos de conhecimento. Mas o curso a distância 

garante, pelo menos um mínimo de conhecimento para ele se formar. Por outro 

lado, porque é que a gente manteve o ensino a distância? Porque, mesmo, 

digamos, que não seja o ideal, a UFSC continua ainda fazendo um trabalho 

com qualidade e diferente de muitas Universidades mesmo no curso 

presencial. Então a gente, com a nossa grade curricular, mesmo que se abaixe 

um pouquinho o nível, mas ainda é um curso de qualidade. E eu acho que é 

por isso que está ganhando reconhecimento, tanto é que vários dos alunos que 

foram terminando o ensino a distância, foram já pensando numa 

especialização." 

 

Adicionalmente, salientamos que o coordenador do curso nos aponta como um 

dos principais cuidados para manter a qualidade do curso a escolha dos docentes. 

No tocante aos processos de avaliação formal do curso, nos relatos colhidos 

por meio das entrevistas, nos ficou evidente que há carências no processo de 

avaliação institucional.  
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Pesquisador: Falando agora sobre alguns detalhes do projeto político 

pedagógico, é bastante interessante o processo de avaliação institucional 

descrito nesse projeto, em que vocês usam a chamada "Pesquisa Avaliativa". 

Como funciona? Quem participa desse processo? 

Coordenador CO01: Avaliação interna do curso? Existia um núcleo... Mas, 

aquele projeto pedagógico foi concebido para o Pró Licenciatura. O nosso 

curso na UAB começou em dois mil e nove. Então, assim, existia uma forma 

de financiamento diferente. Então foram criados vários núcleos, né? E um dos 

núcleos era um núcleo de avaliação. Núcleo de avaliação e 

acompanhamento...eu não lembro mais a sigla. Mas, esse núcleo deixou de 

existir faz muito tempo! O que tinha basicamente eram questionários ao final 

de cada disciplina para os alunos avaliarem o curso. Até existe um núcleo de 

avaliação dentro da reitoria que também continua fazendo questionários.      

Pesquisador: Então os alunos avaliam o curso... (grifo nosso). 

Coordenador CO01: É.  

 

Há componentes na estrutura que eram ligados ao processo de avaliação 

interna e que deixaram de existir. A "Pesquisa Avaliativa" prevista no Projeto Político 

Pedagógico não se faz mais presente, evidenciando também uma necessidade de 

revisão desse documento. 

Do ponto de vista de avaliação externa, não há ainda resultados nesse curso 

para o ENADE, e, mesmo se houvesse, os resultados estariam consolidados junto 

com os resultados dos alunos do curso presencial. 

Uma característica que gera muita preocupação para os responsáveis de um 

curso a distância são os altos índices de evasão. Em relação a evasão, esta se 

configura como um grande obstáculo para a eficiência do curso da UFSC. A evasão, 

que já é um problema nos cursos presenciais de licenciatura em matemática, fica 

potencializada nos cursos a distância. No período final do curso, apenas em torno de 

5% dos alunos que entraram estarão se formando, conforme se evidencia no relato 

do coordenador. 

 

Coordenador CO01: Essa turma eram quatrocentos e quarenta alunos. Eu não 

sei se entraram quatrocentos e quarenta, mas esse é o número que foi ofertado 

no vestibular. Só que a desistência é muito grande e muito rápida em 

matemática e física. Então, hoje a gente tem vinte e sete formandos. Eles são 

formandos, agora...se eles vão se formar mesmo...A gente desconfia que não 

vai chegar a vinte e sete não. Talvez, vinte e dois." 
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Assim, a evasão ao final do curso em execução deve ficar entre 90% e 95%. 

No regime de consórcio que envolve Universidades Federais e o poder público 

municipal, a evasão é um indicador que pode comprometer a participação das 

prefeituras no consórcio, tendo em vista o baixo retorno. Também pode comprometer 

o financiamento futuro de novos cursos com recursos da UAB. 

Na realidade desse curso de licenciatura a distância fica evidente que não há 

ganhos de escala ou redução de custos em função do ganho de escala, principalmente 

porque a evasão não proporciona escala suficiente para haver ganho. A principal 

missão dos cursos UAB parece ser garantir a acessibilidade e não a redução de custos 

do sistema público de educação superior no Brasil, conforme se evidencia em 

algumas falas dos nossos entrevistados: 

 

Professora DE01: Tem a vantagem, assim, do curso a distância...Já que você 

perguntou sobre o que é que pode colaborar...a ideia de que, de fato, o aluno 

a distância vai ficar ali no município dele. Ele não vai vir para a capital, e ficar 

aqui para trilhar outro caminho. Então eu acho que esse é um dos objetivos 

do ensino a distância: levar para o interior o conhecimento, e manter o 

conhecimento lá no interior, né? (grifo nosso) 

 

O aluno permanece em sua cidade enquanto se forma, e como consequência 

o aluno formado em sua cidade permanece em sua cidade. Se não fosse pela 

possibilidade de um curso a distância, muitos alunos não teriam a oportunidade de 

ingressar nesse curso superior. A capilarização do ensino superior se configura como 

grande missão social da EAD no Brasil, e se sobrepõe a qualquer justificativa de 

redução de custos pois, como constatamos, essas últimas não se justificam em função 

dos altos índices de evasão. 

Mesmo assim, há a necessidade de uma reflexão profunda sobre as causas da 

evasão que não pode ser atribuída somente a falta de perfil dos alunos para estudar 

a distância. Abordagens pedagógicas para o ensino a distância como o “estar junto 

virtual” podem, como já enfatizamos, ser decisivas na diminuição dos índices de 

evasão. 
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Como já foi observado anteriormente, uma ação entendida como redutora da 

evasão é a visita constante de professores e coordenadores nos polos para dar voz e 

ouvir os alunos, fazendo com que não se sintam sós. 

Tomando a evasão como um indicador de eficiência, o polo da cidade de 

Itapema, que tivemos a oportunidade de visitar é o que tem o melhor resultado, visto 

que, dos 22 alunos que devem se formar ao final do curso em 2013, 10 são alunos 

que frequentam esse polo. Nas entrevistas com os tutores a distância e com o tutor 

desse polo nos ficou evidente que a atuação do tutor como incentivador – como 

veremos adiante – é decisiva para esse resultado. 

 

 

7.4.3 Material Didático 

 

Durante nossa visita ao polo presencial de Itapema, tivemos acesso a todo o 

material didático que é elaborado exclusivamente para o curso a distância. Tivemos a 

oportunidade de analisar todos os livros de todas as disciplinas que são distribuídos 

aos alunos de todos os polos. De forma geral, para as disciplinas de conteúdo 

específico, os livros desenvolvidos para o ensino a distância seguem a estrutura que 

pode ser percebida na maioria dos livros didáticos, na qual observa-se em cada 

capítulo: introdução do assunto – com o panorama geral do que será estudado no 

capítulo; apresentação da teoria – com exemplos mas pouco apelo a atividades de 

investigação (com o uso de softwares, por exemplo); exercícios propostos. Há 

também, em alguns momentos e após um conjunto de exercícios propostos as 

chamadas “Tarefas de Pesquisa”, que procuram remeter o aluno à investigação de 

aspectos históricos ou epistemológicos dos assuntos estudados, ou à 

interdisciplinaridade dos temas estudados, conforme exemplos abaixo. 

 

 

 

 



188 
 

 
 

Figura 31 - Exemplo I de “Tarefa de Pesquisa” de livro de disciplinas Específicas 

 

Fonte: Gimenez, Carmem S. Comitre; Starke Rubens. Introdução ao Cálculo. 2. ed. Florianópolis : 
UFSC/EAD/CED/CFM, 2010. 

 

Figura 32 -  Exemplo II de “Tarefa de Pesquisa” de livro de disciplinas Específicas 

 

Fonte: Gimenez, Carmem S. Comitre; Starke Rubens. Introdução ao Cálculo. 2. ed. Florianópolis : 
UFSC/EAD/CED/CFM, 2010. 

 

Cabe-nos observar também que as “Tarefas de Pesquisa” não estão presentes 

em todos os livros das disciplinas específicas, o que evidencia que não são um pré-
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requisito ou uma premissa para a produção dos materiais. Os livros nos quais figuram 

as “Tarefas de Pesquisa” não são a maioria absoluta. 

Nos livros das disciplinas de caráter pedagógico não figuram as “Tarefas de 

Pesquisa” de forma explícita, e esse material também segue o formato: introdução do 

capítulo; apresentação da teoria; e questões propostas. 

Não notamos, nos livros desenvolvidos para o curso a distância elementos 

contundentes da “conversação didática guiada”, conforme Holmberg (2007). 

Conforme os pressupostos teóricos desse autor, sentimos a ausência, em quase 

todos os materiais da promoção de sentimentos de relação pessoal entre estudantes 

e os produtores do material a partir do uso de um tipo de diálogo mais amigável; de 

sugestões de advertências sobre o que fazer e o que evitar durante o estudo de cada 

assunto; de convites para a explicitação de pontos de vista e de julgamentos sobre o 

que está sendo estudado; e de convites ou da estimulação à conversação de mão 

dupla, instigando o aluno a se relacionar com professores e tutores por meio do AVA. 

Observamos porém, que a falta desse estilo de conversação é compensada pela 

disponibilidade da estrutura de suporte que se faz por meio dos tutores – tanto 

presencial quanto a distância que contribuem para a diminuição da distância 

transacional. 

Se faz necessário notar também que não percebemos nos materiais nenhuma 

menção explícita às atividades de Prática como Componente Curricular (PCC), nem 

nos livros destinados ás disciplinas específicas de conteúdo matemático e nem nas 

disciplinas de caráter pedagógico. Todas as atividades ligadas a PCC são elaboradas 

e postadas no AVA, como atividades obrigatórias do curso que serão avaliadas pelos 

professores ou tutores. Assim, a PCC não se faz presente nos materiais didáticos que 

são distribuídos aos alunos. Mas, uma vez que, como observam Candau e Lelis 

(2013), a teoria e a prática “são consideradas o núcleo articulador da formação do 

educador, na medida em que os dois polos devem ser trabalhados simultaneamente, 

constituindo uma unidade indissolúvel” (CANDAU e LELIS, 2013, p. 68); 

consideramos necessário incluir explicitamente nos materiais didáticos tópicos 

relacionados à prática como componente curricular. 

 Passamos agora a apresentar as principais características do material didático 

que foram estabelecidas a partir dos relatos dos professores, tutores e do coordenador 

entrevistados. 
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Conforme relato da professora de disciplinas específicas de matemática, fica 

evidente que os materiais desenvolvidos para essas disciplinas pouco se diferenciam 

– seja nos conteúdos ou seja no estilo do texto – daqueles materiais que são utilizados 

no curso de licenciatura em Matemática presencial da UFSC. A experiência dos 

professores de disciplinas específicas no curso presencial é citada como ponto de 

partida para produção dos livros do curso a distância. 

 

Professora DE01: O material foi todo produzido por nós da UFSC, então foi 

produzido por professores que já tinham dado aulas no presencial, e como a 

grade curricular do curso a distância é muito próxima do presencial, então a 

gente já tinha experiência no presencial na hora de produzir o material. Então, 

o que tem acontecido é que o professor pega aquele material e usa aquele 

material.  

 

A maior evidência da não distinção entre os livros de disciplinas específicas 

utilizados no curso presencial e no curso a distância é o fato, citado pelo coordenador, 

de que os materiais desenvolvidos para o curso a distância passaram a ser utilizados 

também no curso presencial. A principal razão para isso não se deve ao estilo de 

redação ou a forma de diálogo que o material procura estabelecer com o interlocutor, 

mas ao fato de que esses materiais conseguiam concentrar todo o conteúdo 

programático que antes os alunos do curso presencial tinham que compor consultando 

vários livros. 

Os relatos, de forma geral, também não evidenciam a presença nos materiais 

dos aspectos importantes de uma conversação didática guiada conforme a concepção 

de Holmberg (1978, apud KEEGAN 1996), conforme já havíamos percebido 

analisando materiais impressos. Isso ocorre, em nossa análise, pois a concepção dos 

materiais didáticos para o curso a distância se deu a partir de materiais já existentes 

para o curso presencial que foram simplesmente “transpostos” para o curso na nova 

modalidade desconsiderando algumas características pedagógicas dessa modalidade 

como a distância transacional (MOORE, 2007) e os elementos da conversação 

didática guiada Holmberg (1978, apud KEEGAN 1996).  

Como relatamos, os materiais didáticos não são a única fonte de informação e 

de tarefas para os alunos. Por meio do ambiente (AVA), os professorem também 

provêm aos alunos textos e materiais complementares, assim como demandam 
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tarefas e atividades específicas não previstas nos materiais didáticos impressos 

encaminhados aos alunos. 

Além da ferramenta do AVA para demandar e controlar a entrega de atividades 

específicas, há ferramentas específicas com vistas a interação dos alunos entre si, 

com tutores e com professores. Essas ferramentas são os fóruns de dúvidas e as 

mensagens via ambiente. Como percebemos nos relatos, principalmente de tutores, 

o fórum de dúvidas não é muito utilizado e, na visão dos tutores, isso ocorre por um 

acanhamento dos alunos em relação ao fato de expor suas dúvidas publicamente. 

Normalmente os alunos utilizam as mensagens via ambiente que são vistas somente 

por quem envia e por quem recebe a mensagem.  

A não utilização de ferramentas como o fórum e o chat nos remetem a uma 

desconsideração da possibilidade do trabalho colaborativo fundamentado pela prática 

da interação, do diálogo e da colaboração conforme abordado por Prado e Almeida 

(2003). Este trabalho colaborativo deveria surgir em todas as disciplinas, e, 

principalmente nos tópicos ligados a prática como componente curricular já que essas 

ferramentas de interação servem de plataforma (meio) para o exercício de análises 

aprofundadas de situações da prática em uma comunidade de aprendizagem, 

partindo, propiciando e reforçando a apropriação dos instrumentos técnicos e teóricos 

que caracterizarão o uso do conhecimento na prática (LLINARES, 2008). O incentivo 

dessas ferramentas também contribui para a não “virtualização da sala de aula” em 

programas a distância (BORBA, MALHEIROS e ZULLATO, 2008). 

Outra ferramenta de interação, mas que está fora do ambiente são as vídeo 

conferências, nas quais os alunos encontram-se no polo presencial enquanto o 

professor ministra a aula da universidade.  

 

Coordenador CO01: É que, até hoje, a gente não conseguiu chamar 

devidamente a atenção do aluno para a vídeo conferência. Muitas vezes ele 

tem outra atividade para fazer e está lá, de corpo mas não está em alma... Está 

lá fazendo outra atividade na frente da câmera. [...]. Mas, de qualquer forma, 

essas vídeo conferências também são gravadas e disponibilizadas. Se ela 

acontece na sexta ou no sábado, no máximo até terça ela já está no Moodle. 

A gente não consegue fazer interagir..." (grifo nosso) 

Pesquisador: Mas, durante a vídeo aula ele não faz pergunta? 

Coordenador CO01: O aluno costuma fazer pergunta burocrática: "O que é que 

vai cair na prova?";"Vai ter uma chance de isso?”  
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Como vimos no relato acima, o nível de interação durante a vídeo conferência 

é muito baixo, e elas passam a configurar um material didático do curso pois são 

gravadas e disponibilizadas no ambiente podendo ser acessadas posteriormente por 

todos os alunos. 

Porém, as vídeo conferências não parecem se configurar como um recurso 

efetivo para o aprendizado. A interação proporcionada por essa ferramenta ainda é 

baixa, se comparada com seu potencial. Até por isso, o interesse dos alunos é maior 

pelas vídeo aulas. Essas são aulas previamente gravadas e editadas e 

disponibilizadas no ambiente e passam a configurar mais um item do material didático 

disponível.  

 

Professora DE01: O que a gente tem feito, e que tem funcionado, pelo menos 

é isso o que os alunos tem nos dito, é com respeito as vídeo aulas. O EAD, 

quando a gente faz o contrato de trabalho, não tem lá a função de gravação de 

vídeo aula. Temos como compromisso as vídeo conferências: duas vídeo 

conferencias na disciplina durante o semestre. Mas, os alunos sempre dizem 

assim: "Ah professora, grava uma vídeo aula de tal conteúdo, porque é muito 

difícil!"; ou "Ah! Tal vídeo aula a gente gostou!" e já obrigam a gente a colocar 

uma outra. E, isso tem dado muito retorno e os alunos assistem muito." 

[...] 

Professora DE01: Olha, da experiência que a gente tem tido, a vídeo aula é o 

que mais funciona. Inclusive teve, assim, polos que dizem assim: "Acabem com 

a vídeo conferencia! A gente só quer vídeo aula!". 

 

Parece haver uma ideia geral, conforme fica evidente no discurso da professora 

de disciplinas específicas, que as vídeo aulas são tão efetivas (ou mais) do que as 

vídeo conferências. Os alunos do curso inclusive solicitam, via ambiente a gravação 

de vídeo aulas. 

 

7.4.4  Formação para a Prática 

 

I) A Prática como Componente Curricular (PCC) 

 

Fica claro, em todos os relatos analisado que houve, e ainda há muita 

dificuldade em incorporar a Práticas como Componente Curricular (PCC) no currículo 
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da licenciatura, seja ela a distância ou presencial. Destacamos abaixo um relato do 

coordenador do curso: 

 

Coordenador CO01: Mesmo no presencial, ainda hoje eles estão tentando 

adaptar essas coisas e arrumar isso aí. O que a gente tem notícia é que, 

quando surgiu, a maioria dos professores achava que era uma coisa do tipo: 

"Tem que dar um trabalho a mais aí, pra valer nota !". Mas, ao longo do tempo 

o pessoal começou a perceber o que tinha que ser feito, ou, alguns professores 

conseguiram fazer uma diferenciação dessas coisas, né. Em geral, eu tenho 

disciplinas bem antigas lá [no curso presencial] que a prática não envolveu, por 

exemplo, uma ida à escola ou alguma coisa assim mais ...Ou preparar algum 

material e aplicar em alguma sala, ou alguma coisa assim. As primeiras 

práticas que eu me lembro que a gente fez foram práticas que eram análise de 

livro didático. A gente também estava confuso em relação ao o que era. O que 

eu posso? O que eu não posso fazer? A gente sabia que não era um 

“trabalhinho” a mais, mas a gente não sabia exatamente o que fazer, né. Então 

as primeiras práticas, no tempo que eu dava aulas ainda, praticamente eram 

análise de livros didáticos. Um ou outro professor pedia... ou...era o professor 

de estatística ...fazia uma cartinha e fazia a aproximação do aluno com uma 

escola em geral, e aí ele ia lá colher alguns dados ou alguma coisa assim..." 

 

Fica ainda a critério do professor, e sem parâmetros objetivos, definir o que são 

essas atividades ligadas à prática como componente curricular, e como contabilizar 

sua participação (em termos de tempo) no curso. Ainda há muita dificuldade para se 

interpretar o que é o tempo de "prática como componente curricular" nas disciplinas 

de saber específico, o que ainda dificulta sua introdução nos cursos de licenciatura 

independente da modalidade. Ressaltamos que, para que seja efetiva num programa 

de formação de professores de matemática, a PCC precisa buscar o relacionamento 

dos conteúdos teóricos estudados com a realidade do ensino na sala de aula, 

buscando a vinculação efetiva e interdependente entre teoria e prática e promovendo 

a Visão de Unidade entre elas, conforme as considerações de Candau e Lelis (2013) 

que discutimos no Capítulo 4.1.  

A dificuldade em encontrar soluções para a inclusão das PCC nas disciplinas 

do curso revela-nos uma dificuldade mais fundamental: a de encontrar meios efetivos 

de tratar do conhecimento da matemática voltado para o ensino, e dos aspectos do 

conteúdo e modos de abordagem mais adequados ao ensino. Ou seja, demonstra a 



194 
 

 
 

desconsideração do conhecimento pedagógico do conteúdo, conforme proposto por 

Schulman (1986,1987). 

De acordo com nossa base teórica, transformar o PCC efetivamente em 

atividades que promovam a Visão de Unidade (CANDAU e LELIS, 2013) entre teoria 

e prática requer o planejamento de atividades, em todas as disciplinas, que partam de 

situações contextualizadas da abordagem de conteúdos matemáticos em situações 

de ensino que sejam capazes de fazer com que os futuros professores apreendam 

conceitos teóricos importantes, adquiram ciência dos limites da teoria e construam o 

conhecimento estratégico necessário para o ensino desses conteúdos em sua 

atividade profissional. Por meio dos relatos colhidos nas entrevistas, não pudemos 

constatar que esse seja tipo de abordagem das PCC na maioria das disciplinas do 

curso. Apenas para algumas disciplinas pedagógicas houve o relato de atividades nas 

quais os alunos elaboram efetivamente um plano de aula ou atividades específicas 

que serão aplicadas em salas de aula reais durante momentos de regência 

proporcionados pelas atividades de estágio supervisionado. 

Observamos também que a incorporação da PCC começou, de forma pioneira, 

no curso a distância, até porque dentro da UFSC, eles foram os primeiros a se adequar 

às diretrizes curriculares do MEC de 2001 e 2002. Somente posteriormente a PCC foi 

incorporada ao curso presencial. 

Apesar das dificuldades em relação ao trabalho com a PCC nas disciplinas do 

curso, pelos relatos colhidos, nos parece que pouco se discute coletivamente sobre 

formas de trabalhar a PCC nas diferentes disciplinas. 

 

Pesquisador: [...]Existe uma troca de experiências, no sentido de se discutir 

entre os professores diferentes formas de adaptar as práticas ao currículo? 

Coordenador CO01: [...]Um professor conversar com outro professor de outra 

disciplina, oficialmente eu não tenho notícia. E também nunca alguém veio me 

perguntar. Até porque o cara pode falar: "Ah! Você é bacharel! O que você sabe 

disso?". Sei pouco é verdade...Mas nunca alguém veio me perguntar. Ah! 

Talvez assim... um professor de física... de uma disciplina de física que: "Poxa! 

O que é que eu vou fazer na prática?"...    

Pesquisador: E os professores das disciplinas pedagógicas? Eles também têm 

atividades de práticas nas disciplinas deles, mesmo porque está registrado no 

projeto pedagógico do curso. Eles chegam a trocar experiências ou ideias com 

os professores das disciplinas específicas? 
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Coordenador CO01: Não. Não tivemos notícias de nada assim, né. Nada 

interdisciplinar. Mais isso pode ser uma boa ideia, né. 

Pesquisador: E o curso aqui, pela ementa das disciplinas, apresenta uma carga 

grande de prática como componente curricular. Ela aparece em quase todas 

as disciplinas... 

Coordenador CO01: É, mas não é em tudo que dá pra fazer prática, né. 

 

No discurso do professor dedicado às disciplinas pedagógicas, notamos que 

este percebe fragilidades na forma como as PCC são caracterizadas pelos 

professores das disciplinas de conteúdo específico, mas, por outro lado, não sente 

que há espaço ainda para que os professores das disciplinas pedagógicas se 

coloquem a esse respeito. 

 

Pesquisador: E quanto aos PCC. Eu pergunto porque me parece que eles são 

uma grande chance de vínculo das disciplinas de saber específico com as 

disciplinas ligadas à pratica.   

Professor DP01: Perfeito. Certo. Mas quem demanda isso é o professor de uma 

disciplina x que tem que fazer o seu desenho lá do que ele quer do PCC. E... é 

uma atividade tal, ou seja, assim ou assado. E, o professor lá, no meu 

entendimento, não faz uma coisa consistente. Então o que é que o povo [os 

tutores no polo] faz? Ficam fazendo...ou corrigindo lista de exercícios, ou 

estudando, ou fazendo grupo de estudos e isso é muito frágil. Muito frágil. É 

nesse aspecto que eu estou colocando.    

Pesquisador: É, e pelo que eu já conversei com algumas pessoas, o PCC 

evoluiu. Ele começou, lá atrás, como análise de livro didáticos. E, agora, 

algumas disciplinas já colocam atividades mais voltadas a prática mesmo. Mas, 

como é a parceria das disciplinas específicas com vocês que são do 

Departamento da Metodologia de Ensino de Matemática e podem ajudar 

bastante no desenvolvimento de atividades de prática dentro das disciplinas de 

conteúdo específico? Como isso funciona? 

Professor DP01: Não adianta. Não há interação. Nós estamos num momento, 

fazendo... E tem um pouco também... momentos que são momentos em que 

você faz a sua inserção na própria instituição. Eu estou aqui há três anos, e eu 

ainda não tenho um espaço que dá essa visibilidade para a gente poder 

conversar essas coisas. Esse ano ... só nesse ano que eu ingressei no NDE 

do curso de matemática. Então, vais aos poucos, entendeu? 
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Entre as tentativas de interpretação de atividades de PCC, percebemos certo 

desconforto de professores ao caracterizar atividades de prática voltadas para o 

próprio aprendizado e as atividades de prática visando o ensino. Em nossa visão, há 

possibilidade de conexão entre as duas já que atividades utilizadas para o 

aprendizado próprio podem ser utilizadas também para facilitar o aprendizado de 

outros.  

De forma geral, atividades como visitas à escolas – fora das atividades de 

estágio supervisionado; e a análise de livros didáticos foram as primeiras estratégias 

utilizadas para incorporar a prática como componente curricular no currículo do curso. 

Atualmente há disciplinas que envolvem outros trabalhos de campo, como visitas às 

instituições comercias para simulação de financiamentos e aplicações financeiras (no 

caso específico do estudo de taxas de juros, descontos, etc.), mas a análise de livros 

didáticos e a observação do ambiente escolar ainda são comumente utilizadas. 

Novamente observamos a dificuldade na interpretação e caracterização das 

atividades de PCC. 

Reiteramos aqui nossa indicação de que a interpretação e conceituação das 

atividades de PCC deve ter como premissa a promoção da Visão de Unidade entre 

teoria e prática, proposta por Candau e Lelis (2013), partindo sempre da vinculação 

dos conteúdos teóricos estudados nas disciplinas teóricas com situações concretas 

de ensino do cotidiano escolar. Assim, de acordo com as formas de apreensão de 

conhecimentos sobre a docência proposta por Shulman (1986), o desenvolvimento de 

atividades de PCC que busquem a discussão de problemas reais do ensino da 

matemática partem de um contexto rico – a prática – para aprender sobre constructos 

teóricos e seu uso no ensino e promovendo uma atitude constante de investigação e 

questionamento da teoria – reflexão – que ajudam os professores a desenvolver um 

entendimento profundo sobre a aplicação do conhecimento que estão adquirindo no 

domínio complexo das situações práticas do ensino. 

Assim, a dificuldade constatada em se trabalhar com o PCC na maioria das 

disciplinas evidencia uma dificuldade mais profunda que se refere ao trabalho de 

relacionamento entre teoria e prática, como um componente único, de forma que se 

perde a visão da totalidade da prática pedagógica e da formação de professores com 

vistas ao enfrentamento dos desafios atuais que eles irão encontrar na escola básica 

(CANDAU e LELIS, 2013). A dificuldade de relacionamento entre teoria e prática, em 
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nossa interpretação, ocorre na mesma medida em que se desconsidera a construção 

do conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986, 1987). Conforme 

discutido por Shulman (1986) a busca pelo desenvolvimento desse conhecimento 

passa, necessariamente, pela prática docente. Em nossa avaliação, este é então o 

conhecimento a partir do qual se justificam os saberes relativos aos conteúdos 

específicos – matemáticos e os saberes pedagógicos que devem ser construídos no 

curso de licenciatura. Essa tese encontra respaldo também nas considerações de 

Candau e Lelis (2013) na medida em que apontam que todo o conhecimento teórico 

emana da prática. 

Assim, para uma reinterpretação do significado das PCC no currículo 

sugerimos que se adote como princípio a noção de que o aprendizado é mais efetivo 

quando o conteúdo ou assunto estudado é parte de um contexto que os futuros 

professores percebem como significativo, que atribui valor a esse conteúdo ou 

assunto, e que desenvolve um entendimento da relação entre ele e sua futura vida 

profissional. 

 Do ponto de vista da organização e composição curricular, as PCC provocaram 

aumento da carga horária dos cursos de licenciatura, para evitar a "perda" do tempo 

dedicado aos conteúdos já previstos para as disciplinas. 

 

Professora DE01: É. Na verdade, essa carga horária... E eu vou falar por nós 

do presencial, tá? Quando foi colocada essa distribuição de 20 horas aqui, e 

15 ali... Foi mais pensando que, nós tínhamos que fechar um número x total de 

prática como componente curricular, e a gente queria distribuir nas disciplinas 

só que também não podíamos tomar muito tempo daquilo que era 

ensinado em termos de conteúdo da disciplina: "Ah não! Então se aqui 

eram 5 aulas, nós conseguimos colocar mais uma aula para essa disciplina". 

Então, aumenta a carga horária da disciplina para não perder, e não 

diminuir...(grifo nosso) 

 

Assim, se a disciplina de Álgebra I era programada para ser ministrada em 80 

horas no curso presencial sem as PCC, no curso a distância a carga horária passou 

a ser de 100 horas, incorporando as PCC nas 20 horas adicionais. Mesmo assim há 

muita dificuldade para se contabilizar qual é o tempo real de "prática como 

componente curricular" nas disciplinas de saber específico, o que ainda dificulta sua 
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introdução nos cursos de licenciatura independente da modalidade, conforme o relato 

abaixo. 

 

Professora DE01: É... Já no nosso curso presencial, apesar de em 2008, ele 

ter incorporado a prática como componente curricular nas suas disciplinas, os 

nossos professores...Eles têm uma certa...digamos, relutância em aceitar na 

disciplina dentro de sua carga horária um tempo x para a prática como 

componente curricular, no próprio presencial. E, o a distância tem ainda mais 

essas dificuldades [de ser a distância]. Então, a carga horária, se é 

respeitada? Eu acredito que não...Eu acredito que não." (grifo nosso) 

  

Ficou evidente também que as PCC geram pouca demanda aos tutores a 

distância, reforçando o fato de eles ficam prioritariamente voltados ao suporte às 

dúvidas técnicas nas disciplinas específicas de matemática, e às dúvidas sobre a 

entrega de atividades nas disciplinas de caráter pedagógico. 

 

Tutora TD01: A maior parte das dúvidas que eu atendo são a respeito de 

tarefas e exercícios. Sobre PCC são menores as dúvidas. Pelo menos nas 

disciplinas que eu atendi, que são todas disciplinas de matemática. A 

outra monitora é quem atende as disciplinas, vamos dizer assim, pedagógicas. 

E, nas disciplinas de dependência não tem PCC." (grifo nosso) 

 

Já o tutor polo teve dificuldades em identificar o que eram atividades de PCC 

quando foi questionado, mostrando que também não atua em atividades de suporte 

às PCC. O tutor polo confundiu as atividades de PCC com o estágio supervisionado, 

mostrando que há falta de clareza na distinção das duas atividades. 

 

Pesquisador: E como eles fazem naquelas disciplinas que tem aquela parte de 

prática, o PCC? Por exemplo, eu conversei com a professora que está 

ministrando a Matemática Financeira e ela falou que no curso são 80 horas 

teóricas e 20 horas das práticas... 

Tutor TP01: É....eles têm que fazer a prática, e inclusive muitos deles 

estagiaram com as minhas turmas na Escola. Porque daí, até por um lado, a 

gente podia sair dali depois e conversar, né. Dizer "Olha, isso aqui foi bom e 

isso aqui não foi bom". Mas eles estagiaram. Eles se prepararam. " (grifo 

nosso) 
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Como já notamos, há demasiada desconsideração da experiência acumulada 

pelo tutor polo em sala de aula, enquanto produtor de “narrativas” de situações da 

prática da sala de aula – os “casos”, objetos importantes para promover a reflexão a 

partir da prática (SCHÖN, 1992), a partir da qual se origina também o conhecimento 

“estratégico” (SHULMAN, 1986). Por ser um professor da escola básica o tutor polo 

pode contribuir sobremaneira com a construção de conhecimentos que emanam da 

prática, bem como auxiliar o desenvolvimento de projetos ligados ao PCC dentro da 

grade horária das mais diversas disciplinas. 

De forma geral, fica clara a dificuldade em atribuir um significado mais objetivo 

às atividades de PCC para a formação profissional do futuro professor, por parte de 

professores e tutores voltados a disciplinas de conhecimento específico, embora 

tenhamos percebido que já há um movimento de mudança em relação ao trabalho 

com as PCC nessas disciplinas. Por outro lado, no discurso dos professores e tutores 

das disciplinas de caráter pedagógico ficou claro que, para esses, as PCC também 

são vistas como atividades que colocam, desde cedo, o professor em contato com os 

desafios profissionais que irá enfrentar, mesmo antes do estágio. Coloca-o para refletir 

sobre situações que farão parte de seu dia a dia, e consequentemente o faz refletir 

até sobre se, de fato, deseja a carreira docente. 

 

 

 

II) O estágio supervisionado 

 

Em relação ao estágio supervisionado, chamamos especialmente a atenção 

para as possibilidades que as TDIC trazem para esse tipo de atividade e 

principalmente em relação ao compartilhamento de experiências. 

No desenvolvimento de habilidades ligadas à formação de um profissional 

reflexivo, conforme concepção de Schön (1992), o professor de disciplinas de caráter 

pedagógico e do estágio supervisionado apontou uma ferramenta do AVA como 

recurso importante: o Diário de Bordo. Essa ferramenta foi citada somente pelo 

professor de disciplinas pedagógicas e pelos tutores: 

 

Pesquisador: "Então, de forma geral, como às disciplinas do curso incentivam 

a formação de um professor reflexivo?   
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Professor DP01: Olha, eu penso que é fazendo pensar. Então, e como que a 

gente faz pensar? Talvez seja usando o ambiente para esse fim. Então a gente 

tem, por exemplo, alguns encontros presenciais e se usavam vídeos e com 

esses vídeos, a gente discutia encima disso, tá? E, o que eu fiz num momento 

de Estágio para grupos que estavam um pouquinho mais engajados, foi das a 

chance de olhar o que ele fazia e discutir com o aluno o que é que estava 

acontecendo, tá? Eu diria assim que, por mais que seja bonito o desenho (e 

que eu acho que é), é difícil de implementar. No Moodle nós usamos a 

ferramenta do ...        

Pesquisador: Fórum? 

Professor DP01: Não, não foi o fórum. É uma possibilidade que você tem de ... 

O Diário de Bordo. E com ele temos que fazer o aluno pensar.[...] Então, por 

exemplo eu estou aqui em Florianópolis, e eu discutia com o aluno, em alguns 

momentos, especificamente a aula que ele deu lá em Lajes. Eu tinha acesso à 

aula e ao que ele tinha feito lá, pelo ambiente. 

 

 Na fala da tutora a distância das disciplinas de conteúdo específico: 

 

Tutora TD02: Os alunos inclusive, e você pode perguntar para a tutora do 

estágio supervisionado, criaram uma ferramenta chamada Diário de Bordo bem 

legal do Estágio, em que eles postaram inclusive fotos no ambiente, e tudo 

mais...[...] Houve até alunos que, parece que filmaram o estágio e colocaram o 

videozinho do arquivo que foi gerado no ambiente.   

 

Essa ferramenta, o Diário de Bordo, é um repositório para registro de relatos e 

descrição de experiências que os alunos vivenciam durante as atividades de estágio. 

Importante em relação a essa ferramenta é ao fato de ela possibilitar o 

compartilhamento de experiências da prática de todos os alunos. 

O Diário de Bordo se aproxima do que Prado e Almeida (2007) definem como 

memorial reflexivo, que se configura 

 

um instrumento de caráter pessoal que permite ao participante do curso (aluno, 

monitor, professor) registrar o ocorrido, impulsionando-o a investigar as 

experiências vivenciadas por meio da análise sistemática de suas ações, 

reações, sentimentos, impressões, interpretações, explicitações, hipóteses e 

preocupações envolvidas nestas experiências. (PRADO e ALMEIDA, 2007, p. 

4) 
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Ainda, extrapolando o conceito de memorial reflexivo como instrumento de 

caráter individual, a atividade de reflexão pode acontecer também sobre a prática de 

outros, e não necessariamente sobre a própria prática, conforme proposto por Llinares 

(2008), quando destaca a importância da reflexão, individual e coletiva admitindo que 

o conhecimento prático também é construído coletivamente pelos futuros membros 

da carreira docente. Em última análise o Diário de Bordo é uma ferramenta que 

contribui para materializar o conceito de comunidade de prática conforme proposto 

por Zeichner (2003). 

Multiplicam-se assim as oportunidades de reflexão dos futuros professores 

sobre a prática docente em um ambiente colaborativo. Essa multiplicação de 

oportunidades é claramente possibilitada pelo potencial de compartilhamento do AVA 

dos cursos a distância. 

No curso que estudamos, as atividades de estágio são compostas tanto pela 

observação da dinâmica de sala de aula, assistindo a aula de outros professores, 

quanto pela regência de aulas feitas pelo licenciando. Assim, períodos de regência 

são obrigatórios nas atividades de estágio. Então, além do compartilhamento dos 

Diários de Bordo (citados acima), como uma possibilidade nova trazida pelos cursos 

a distância, vimos nos relatos colhidos que essas aulas dadas pelos alunos podem 

ser gravadas e disponibilizadas via ambiente para o supervisor de estágio e para 

outros colegas para ser objeto de exercício da reflexão sobre a prática. Novamente, 

potencializam-se as possibilidades de reflexão sobre a prática a partir das ferramentas 

para a interação. 

 

 

7.4.5 Perfil do Estudante a distância 

 

As entrevistas realizadas serviram para corroborar nossas percepções de que 

o curso a distância tende a ser muito mais exigente em termos de disciplina e 

organização do que um curso presencial, mesmo sendo um curso que entendemos 

ser caracterizado por uma “baixa distância transacional”. O fato de não frequentar uma 

universidade diariamente não desobriga os alunos de uma rotina diária de estudos e 

de interação com o ambiente: 
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Coordenador CO01: É. E tem aluno que entra aqui e sai rápido porque ele acha 

que EAD é sinônimo de "Ah, eu não tenho tempo e então vou fazer a distância". 

Muito pelo contrário. O consumo de tempo é muito grande. É lógico que 

ele pode usar essas horas, as vezes, de madrugada. Em vez de estar 

dormindo..." (grifo nosso) 

 

Nos discursos colhidos ficou evidente o consenso entre todos os entrevistados 

que o nível de dedicação dos alunos que estudam a distância deve ser muito grande, 

frente as exigências e quantidade de atividades do curso. O curso a distância não é, 

definitivamente, para aqueles alunos que não tempo – ideia que, muitas vezes, 

permeia as impressões gerais sobre a educação a distância; mas sim para aqueles 

que estão geograficamente muito longe dos centros universitários, mas conseguem 

se organizar para estudar a distância. 

Entre as estratégias coletivas para o estudo a distância, também nos ficou 

evidente que a organização do grupo de alunos no polo melhora os resultados. Grupos 

organizados e que criam rotinas para se encontrar e estudar juntos tendem a obter 

melhores resultados. Conforme relato do tutor presencial do polo de Itapema – que, 

como vimos, concentra a metade dos formandos do curso. Os alunos desse polo 

criaram uma rotina de encontros que superara a quantidade de horas obrigatórias para 

a frequência no polo: 

 

Tutor TP01: E, o sucesso desse grupo está relacionado ao fato de que eles 

começaram a vir às terças e quartas também. Então, quando tinha, por 

exemplo, uma atividade para fazer, ou uma tarefa, ou uma prova, eles vinham 

e discutiam e iam para o quadro...Mesmo com tutor ou sem tutor, eles vinham. 

 

Cabe ressaltar que o papel do tutor como aglutinador e incentivador de 

atividades de estudo em grupo também nos parece ter sido fundamental para o 

sucesso do grupo. 

Em relação a preparação dos estudantes que ingressam no curso, o 

coordenador reconhece a necessidade de um replanejamento em relação a disciplina 

que procura preparar os estudantes para estudar a distância, de forma que ela seja 

ministrada logo no início do curso: 
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Coordenador CO01: Porque, na verdade existe uma disciplina de Introdução 

ao EAD que seria bom se ela pudesse ser dada antes de tudo, mas ela é 

dada como uma disciplina do semestre. (grifo nosso) 

 

 Assim, algumas estratégias de estudo individual ou em grupos poderiam ser 

disseminadas antes das demais disciplinas da licenciatura, diminuindo o insucesso e, 

consequentemente, a evasão. 

Em relação à destinação dos egressos do curso, constatamos, em vários 

trechos de alguns discursos que, além do curso formar apenas entre 5% e 10% do 

total de ingressantes, os concluintes do curso se encaminham para assumir profissões 

que não a de docente da educação básica. 

Há relatos sobre muitos formandos que, com a preparação oferecida pelo curso 

a distância, conseguiram ser aprovados em concursos públicos para assumir funções 

em bancos estatais.  

 

Professora DE01: Mas, o fato de ele ser um bom curso, ele faz com que o aluno 

se forme em licenciatura e tenha um certo conhecimento que lhe proporciona 

passar em concursos, e aí ele não vai para a sala de aula. Esse eu acho que 

acaba sendo ... Ou seja, boa formação não acaba na sala de aula." (grifo 

nosso) 

 

E, na fala do tutor polo, destacamos: 

 

Tutor TP01: É, no nosso polo, dos dez aqui, na verdade atualmente tem dois 

[alunos que já são professores]. Tinham três. Tinha uma, mas que passou no 

concurso da Caixa Econômica agora. Então foi para a Caixa, né. Lógico, 

né. Sabe que, financeiramente compensa. Dos outros alunos, um é fiscal do 

DENIT, um é bombeiro militar. Então é um perfil assim, bem diferente, né. Daí 

nós temos dois que estão lecionando. Tem outros dois que eu acho que vão 

lecionar também, e esse pessoal que ia começar a lecionar agora está indo 

para o mestrado, né. (grifo nosso) 

 

O interesse dos futuros egressos por vagas no Mestrado em Matemática Pura 

da UFSC, relatado por vários entrevistados, também evidencia que a sala de aula da 

escola básica não é o destino pretendido por vários formandos. 
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 Conforme o discurso do tutor presencial do polo de Itapema, de todos os 

formandos desse polo há dois que já atuam como professores da educação básica e 

apenas mais dois que pretendem também atuar como docentes. Se extrapolarmos 

esses dados para os formandos dos outros polos (assumindo que apenas entre 30% 

e 40% dos formandos serão, de fato, professores), encontraremos que apenas por 

volta de 2% dos ingressantes no curso se tornarão professores da educação básica 

brasileira. Isso, por si só, já compromete a viabilidade do curso de licenciatura do 

ponto de vista de sua função social, mesmo se ignorarmos completamente as 

questões de eficiência econômica. 

Uma provável causa para que o destino dos egressos não seja a sala de aula, 

e que surge em algumas das entrevistas realizadas, é a baixa valorização do professor 

tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista social. O relato anterior do 

tutor do polo de Itamepa – quando diz “[...] passou no concurso da Caixa Econômica 

agora. Então foi para a Caixa, né. Lógico, né. Sabe que, financeiramente compensa.” 

– ilustra essa desvalorização da carreira docente que é percebida pelos alunos do 

curso. A fala abaixo, de outra entrevista, também corrobora esse fato: 

 

Professora DE01: Mas aí ele se forma e diz: "Não, eu vou fazer um concurso 

no banco do Brasil!". E passa. Nós temos o polo de Itapema que o polo que vai 

ter o maior número de formandos, dez ou doze. Aí a gente fez um levantamento 

de quantos deles iam ser professores. E eles diziam: "Ah Não, eu vou fazer um 

concurso", e outro "Ah não, eu já fiz concurso e já passei.", entende? E isso 

são os bons alunos. Infelizmente, tem coisas de que a gente sabe que precisa 

para melhorar e educação, só que não estão ao nosso alcance...Nem das 

grandes Universidades. 

 

 

 

7.4.6 Saberes desenvolvidos no curso de licenciatura a distância 

 

Como citamos anteriormente, há o reconhecimento do coordenador do curso 

de que há necessidade de uma formação que forneça habilidades e estratégias para 

“ser um estudante a distância”. Talvez esse seja o único “saber” abordado específico 

para os estudantes a distância. Outros saberes, ligados à docência e ao ensino das 
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matemáticas também surgem nos discursos registrados, mas se aplicam a licenciatura 

presencial também. 

No campo desses outros saberes destacamos que nos parece que os 

professores "matemáticos", por terem pouca formação voltada à educação, não tem 

familiaridade com aspectos importantes do conhecimento necessário ao futuro 

professor de matemática. O conhecimento do conteúdo – conforme a concepção de 

Shulman (1986) – parece ser o predominante na visão desses formadores. Mais 

ainda, o primado é da matemática superior que se sobrepõe a matemática escolar, 

desconectando sobremaneira os objetos de estudo do saber específico do curso de 

licenciatura dos objetos de ensino com os quais o futuro professor trabalhará. Já 

observamos que há uma tensão constante em relação aos saberes a serem 

construídos no curso de licenciatura, que se refletem em questões que vão desde as 

necessidades de formação de um tutor polo até o "ideal" de formando concebido pelos 

professores matemáticos e pelos educadores matemáticos. 

Para os professores "matemáticos", o conhecimento da matemática superior 

serve para que o futuro professor tenha subsídios para justificar para os alunos porque 

eles devem aprender certos tópicos do currículo.  

 

Professora DE01: Mas o que acontece é o seguinte: o professor não pode ter 

só a visão do que ele vai ensinar em termos de ensino fundamental e médio. 

Ele tem que ter uma visão um pouco maior do que a do aluno, e também ele, 

fazendo disciplinas como Análise e como Álgebra Linear, ele vai dar 

informações para o aluno, e vai passar conhecimento para o aluno do que ele 

pode fazer com aquele conhecimento que ele está aprendendo lá na sexta 

série, na oitava série. Do ponto de vista de justificar: "Ah! Mas porque é que eu 

estou aprendendo fração?", ou "Porque é que eu estou aprendendo matrizes?". 

Então porquê? Para que que serve isso? Bom, a Álgebra Linear mostra vários 

caminhos que ele vai seguir..." 

 

Consideramos que o estudo da matemática superior deva ir muito além do que 

gerar justificativas para o estudo de determinados conteúdos na escola básica. No 

nosso entender, falta a visão de como a matemática superior pode ajudar a "abrir a 

matemática" – referindo-nos a “matemática aberta” concepção de Ball et al. (2008); 

para facilitar a abordagem de certos conceitos e, consequentemente, a aprendizagem 

dos mesmos. A matemática aberta – ou descompactada – é parte do “conhecimento 
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especializado do conteúdo” (BALL, THAMES e PHELPS, 2008), imprescindível para 

os que se preparam para a tarefa de ensinar. 

É necessário notar também que a fala dos tutores deixa claro que esses 

percebem a apreensão dos alunos que vão à escola para as atividades de prática e 

comparam a matemática escolar com aquela que aprendem no curso superior. 

 

Tutor TP01: É, e mesmo agora nessa época de estágio, por exemplo nós temos 

a pesquisa didática em que eles tiveram que ir à sala de aula, eles perceberam 

que a matemática mesmo do ensino médio que é dada ali, não tem nem sentido 

comparar [com a matemática superior do curso de licenciatura]. 

 

Dessa comparação concluem que há uma grande diferença entre o que 

aprendem e os saberes necessário para ensinar. Como já defendemos anteriormente, 

a desconsideração de saberes sobre matemática exclusivos de quem a ensinará tem 

profundas implicações para a diminuição da abordagem das práticas em todas as 

disciplinas do curso. 

Não estamos aqui afirmando que o estudo de tópicos da matemática superior 

não é necessário ou que é supérfluo. Defendemos que este estudo é importante na 

medida em que permite a investigação de conteúdos que permitem a visão da 

“matemática aberta” conforme definido por Ball et al. (2008), e elucidam a razão de 

ser de muitos objetos de ensino da matemática da escola básica. Assumimos porém, 

que o estudo da matemática superior, por si só, não se justifica no curso de 

licenciatura pois não é verdade que quem sabe “o mais” – a matemática Superior, 

também conhece com propriedade “o menos” – a Matemática Escolar, e sabe ensinar 

“o menos”. O conhecimento puro dos tópicos da matemática superior não garante ao 

futuro professor a capacidade de criar ou lidar com situações de aprendizagem para 

ensinar a matemática elementar da escola básica de modo a promover um 

aprendizado significativo. 

 

7.4.7 Tutoria presencial e a distância  

 

Na nossa visita ao campus da UFSC para realizar as entrevistas, ficou evidente 

que há uma sólida infraestrutura para a tutoria a distância, com uma sala ampla e 

equipada com vários computadores para os tutores, bem como espaço para encontros 
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e reuniões entre tutores e professores. Tal infra estrutura inclusive já está 

superdimensionada em relação a quantidade atual de alunos do curso em virtude da 

alta taxa de evasão. 

Como há a necessidade de prover uma resposta ao estudante a distância o 

mais prontamente possível, há supervisão constante do trabalho de atendimento a 

dúvidas por parte dos tutores a distância, por meio do ambiente (AVA). Há um 

coordenador específico – que não é o professor de disciplina – para monitores que 

realiza esse tipo de supervisão. 

Em vários dos discursos colhidos fica evidente que o tutor polo age como um 

grande incentivador dos alunos, apesar de o tutor a distância também fazer 

intervenções com os alunos menos disciplinados. 

 

Coordenador CO01: É, ele tem que ser um incentivador. Ter que ser 

psicólogo. Ele corre atrás do aluno que foge para saber o que aconteceu, 

ou porque é que ele desistiu. Mas eu acho que esse tutor do polo de Itapema 

é um privilegiado porque o polo dele tem bons alunos. Então ele consegue 

trabalhar assim mais na parte burocrática, incentivando. (grifo nosso) 

 

O papel de incentivador do tutor polo é reconhecido, pelos entrevistados, como 

fundamental para o sucesso dos alunos no curso e para diminuir a evasão. 

 

Tutora TD01: Tem uma colega tutora polo lá de Canoinhas, por exemplo, que 

para fazer os alunos não evadirem...[...] E, essa tutora de Canoinhas fez até 

um quadro no polo assim: "Fulano está fazendo tal e tal disciplina, então, o que 

falta entregar? 

 

Cabe relembrar que, como já observamos, o tutor polo não é reconhecido como 

aquele que tem domínio dos conteúdos específicos em matemática. Até porque esse 

tutor fica responsável por assessorar os alunos em todas as disciplinas que 

acontecem no polo, não sendo um especialista em nenhuma delas. A professora de 

disciplinas específicas de matemática sugere que um tutor polo mais bem preparado 

em termos dos conteúdos específicos poderia incentivar uma maior frequência aos 

polos.  
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Professora DE01: Olha, eu diria que em termos de conhecimento específico, 

com o tutor, são raros os tutores que tem condições de acompanhar em termos 

de conhecimento específico." 

 

Porém, o que vimos no polo de Itapema é que a frequência não depende tanto 

do conhecimento específico do tutor, mas da capacidade desse em fazer os alunos 

se organizarem para estudar e para atingir os objetivos em cada uma das disciplinas, 

como fica evidente na fala do tutor polo destacada abaixo: 

 

Tutor TP01: E, pelo que os professores falam lá [na UFSC], esses alunos aqui 

dão um show, né. Porque, a partir do momento que essa mesa aqui, para nós 

aqui, ela começou a funcionar como um centro de um grupo de estudos, nós 

conseguimos manter o pessoal porque, no começo houve uma debandada 

muito grande, né. E, depois que a gente conseguiu fazer com que eles 

trabalhassem em grupo aqui, a gente vinha aqui para esse quadro que era só 

da Matemática no começo, e um começou a ajudar o outro. Então, começou a 

interação no grupo. Daí a gente conseguiu manter o grupo." 

Pesquisador: E, eles criam essas redes para vir aqui e estudar juntos?  

Tutor TP01: Sim. Sim. 

Pesquisador: Embora isso não seja obrigatório, pelo curso... 

Tutor TP01: Não é obrigatório, né. Mas aqui, o sucesso nosso aqui foi 

exatamente esse. Os dez [alunos do polo] ficaram, os dez se uniram e os dez 

vão se formar juntos.[...]Ah Não ! Se não faz o grupo de estudos fica muito 

complicado. Nós temos uma aluna aqui que é uma aluna que nós mantivemos 

por um ano, ou um ano e meio "na marra" aqui. E Hoje ela é a mais feliz do 

mundo porque vai se formar em Matemática. 

 

Novamente, enfatizamos, com base nos discursos analisados, o fato de que o 

tutor polo também é pouco acionado no caso de consultas e dúvidas relacionadas às 

disciplinas pedagógicas. Esse fato é muito curioso principalmente se considerarmos, 

novamente, que esse tutor polo é, na grande maioria das vezes, um professor 

concursado da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina, e tem experiência 

e contato direto com as questões de sala de aula. Por isso, consideramos que o tutor 

polo é muito sub utilizado para assessorar as atividades de PCC, visto que fonte 

importante de “narrativas” – conforme concepção de Llinares (2008); que, se 

constituindo em “casos” de valor, promovem o desenvolvimento e o exercício do 

conhecimento estratégico – conforme proposto por Shulman (1986). O preocupante 
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em relação a esta constatação é que o próprio tutor polo em Itapema, que é professor 

da rede, não valoriza o conhecimento pedagógico tanto quanto valoriza o 

conhecimento matemático. Essa desvalorização é evidente em sua fala. 

 

Pesquisador: E, por falar nas disciplinas pedagógicas, eles [os alunos] vem 

aqui [no polo] para estudar também as [disciplinas] pedagógicas? 

Tutor TP01: Sim, vem. Mas não gostam! Você sabe que, quem gosta de 

cálculo não gosta de decoreba. Essas coisas de teoria, essas coisas assim, 

né? Então quando é filosofia ou sociologia, eles detestam. E eu também 

detesto isso. [grifo nosso] 

E, em outro trecho da entrevista o mesmo tutor tenta evidenciar certo descaso 

dos próprios alunos com as disciplinas pedagógicas: 

Tutor TP01: Sim, porque eles querem manter o nível não é? Mas, mesmo 

assim, se você for comparar, nós temos alunos aqui que, por exemplo, na 

Análise Matemática I e II, ele foi com média 9,5; e, no mesmo semestre nós 

tínhamos a Introdução à Didática e ele foi com 6, com muita dificuldade. Só 

para passar! Mas é porque ele só estudava o suficiente para passar. (grifo 

nosso) 

Enquanto o tutor polo é responsável por todas as disciplinas em um único polo 

do semestre, o tutor a distância ou “tutor UFSC” se responsabiliza por uma disciplina 

apenas, mas em todos os polos ao mesmo tempo. Isso, a nosso ver, é o motivo que 

faz com que o tutor a distância seja mais acionado em relação a dúvidas mais 

específicas das disciplinas. Assim, o tutor a distância assume um papel de especialista 

em uma determinada disciplina, embora ele assuma disciplinas diferentes a cada 

semestre. 

Apesar dessa atuação especialista, notamos que o tutor a distância também 

age no sentido de estimular os alunos a se dedicarem ao curso e prevenir a evasão: 

 

Tutora TD02: A gente faz muito essa questão de incentivo porque o aluno EAD, 

quando ele não é assistido, e tem uma disciplina em que ele tira notas ruins, 

logo ele já pensa em desistir. Então tem que ter esse trabalho de incentivo. A 

gente corre atrás do aluno. Muito! Diferente, obviamente, de um presencial que 

não é assim. O que acontece? Quando a gente percebe que um aluno deixa 

de fazer uma atividade, a gente vai lá e manda uma mensagem: "O que 

aconteceu? Porque você não fez tal atividade? Você ficou com alguma dúvida? 



210 
 

 
 

Eu posso te ajudar? Você pode ainda fazer e entregar um pouco depois (a 

gente obviamente vai dar um desconto em nota). Mas não deixe de fazer!". E, 

quando a gente recebe, por exemplo, algo do tutor polo: "Olha, tal aluno 

desistiu do curso!". Ás vezes a gente recebe uma notícia assim.  Então o tutor 

polo "corre atrás", a gente "corre atrás". Então há essa questão. A gente 

percebe logo que um aluno está desestimulado quando ele deixa de fazer uma 

atividade, ou quando ele falta a uma prova, por exemplo. É muito fácil de 

identificar. E daí a gente tenta fazer o máximo possível para que a gente 

consiga para que a gente consiga trazer, né?     

 

Os registros de atividades da plataforma (AVA) funcionam como um indicador 

das chances de evasão de um aluno, e tutores polo e a distância se comunicam para 

atuarem em conjunto e de forma mais efetiva com os alunos com chances de evasão. 

 

Tutora TD02: A gente tem um relatório de notas no Moodle, e aí, quando a 

gente vê que determinados alunos não fizeram tais atividades a gente dá uma 

chamada. E, se a gente não dá uma chamada, porque de repente são muitos 

alunos (e o que não é o caso aqui), aí a gente fala com o tutor polo: "Dá uma 

conversada mais de perto com o fulano.". Porque, como eles estão lá no polo, 

às vezes uma conversa "cara a cara", ou... vai na casa ... é mais fácil do que, 

por exemplo, mandar um e-mail ou mandar uma mensagem instantânea. Mas, 

o que a gente pode fazer daqui a gente faz.   

 

 Na visão de um tutor que trabalhou tanto com disciplinas específicas quanto 

com as pedagógicas, o suporte às disciplinas pedagógicas é mais complexo. Assim, 

ensinar as matemáticas à distância parece, na percepção dessa tutora, menos 

complexo do que abordar as disciplinas que tratam especificamente da formação do 

aluno como um professor. 

 De forma geral, fica evidente que o tutor a distância oferece a comodidade de 

uma acompanhamento e orientação constante ao aluno em todas as suas atividades 

da forma como é previsto no modelo de Peters (1983) dentro da estrutura de “suporte 

a aprendizagem”, e assumindo um papel vital para a abordagem do “estar junto 

virtual”, na qual o desenvolvimento do ciclo de aprendizagem precisa ser auxiliado por 

facilitadores – professores ou tutores – preparados para orientar os alunos. A 

interação com esses facilitadores garante a eficiência e a eficácia na busca pelo 

aprendizado (VALENTE, 2009). Essa é uma disponibilidade que não se encontra nos 

cursos presenciais com tanta ênfase, visto que o professor fica pouco tempo 
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disponível apara os alunos – normalmente, somente durante as aulas presenciais. 

Consideramos que os alunos de EAD precisam explorar esse recurso que diferencia 

efetivamente o curso EAD da modalidade presencial. 

 Por fim, no curso que é nosso objeto de estudo, constatamos que não há 

definição prévia de uma hierarquia de acionamento em caso de dúvidas – tutor polo, 

tutor a distância, professor. Mas, os alunos acabam estabelecendo uma forma de 

acionamentos na qual as dúvidas específicas sobre os conteúdos das disciplinas 

acabam se direcionando para o tutor a distância. 

 No leque de atividades do tutor a distância também se encontra a correção de 

tarefas submetidas pelo ambiente (AVA), além de tirar dúvidas e incentivar os alunos 

a distância. Mas as provas são corrigidas pelos professores. 

Em relação à preparação dos tutores para assumir suas funções de suporte, 

notamos, nos discursos registrados, que há a preocupação com a preparação 

constante de tutores, mas principalmente para aqueles que irão exercer a tutoria das 

disciplinas de conteúdo específico – as matemáticas. Isso parece se alinhar com a 

ênfase nos conhecimentos que são considerados importantes no curso – o 

conhecimento específico em matemática. Cursos de especialização inclusive foram 

preparados e oferecidos para os tutores com foco em disciplinas específicas da 

matemática superior, conforme o relato abaixo. 

 

Professora DE01: Só que aí, nesse meio do caminho a gente sentiu que os 

nossos tutores tinham dificuldade, mas tinham aqueles que tinham vontade de 

aprender. Então o que a nossa ex-coordenadora do ensino a distância fez: Ela 

teve a ideia e fez o projeto de agente fazer uma especialização a distância para 

os tutores. E aí o que é que a gente fez: as disciplinas para a especialização 

eram disciplinas [de conteúdo específico] que seriam ensinadas na licenciatura. 

Aí, esses que fizeram a especialização, além de eles relembrarem o que tinham 

visto na graduação, ainda se sentiram seguros em termos de conteúdo. Aí eles 

ensinam! Só que infelizmente, muitos já saíram porque eles terminam a pós-

graduação e já partem para fazer outra coisa. Muitos que fizeram a 

especialização agora já estão fazendo o Mestrado, e outros estão pensando 

em doutorado." 

 

Mas, independentemente de cursos de formação específica, todo o início de 

semestre há um encontro de formação promovido pelos professores que envolve 

todos os tutores, tanto a distância quanto dos polos. Essa formação prevê o ensino 
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de detalhes do AVA para os tutores novos, e a apresentação das disciplinas com seus 

conteúdos programáticos e cronogramas pelos professores. Há também espaço que 

é aberto aos tutores para opinarem sobre cronogramas e algumas atividades 

programadas. Constatamos que esses encontros são imprescindíveis para garantir as 

características de “planejamento, “organização” e “padronização” requeridos pelo 

modelo de Peters (1983) para a dimensão administrativa dos programas a distância. 

Não constatamos porém, em nenhum relato o detalhamento de uma formação 

específica sobre como auxiliar e orientar estudantes de um curso a distância. 

Percebemos que os tutores desenvolvem habilidades relacionadas a essas tarefas a 

partir de sua prática como tutor.  

 

 

7.4.8 Uso de softwares e recursos das TDIC 

 

I) Uso de recursos das TDIC para aprender matemática 

 

Nas entrevistas realizadas constatamos que para os professores de disciplinas 

de saber específicos, e principalmente para os "matemáticos", os softwares não 

representam grande vantagem para o aprendizado das matemáticas. Na percepção 

da professora de disciplinas específicas, softwares ajudam a testar, e verificar, mas 

não ajudam a compreensão de conceitos. 

 

Professora DE01: A única ferramenta, a distância mesmo que a gente 

percebeu que ajuda é a vídeo aula. Porque a matemática é tão específica que 

podemos falar assim: "Ah! Um software ajuda?". Ajuda o aluno ver o resultado, 

se fechou, mas não é isso... O aprendizado mesmo não vai ser no software 

que ele vai conseguir. Eu não vejo que esses softwares voltados para a 

matemática vão ajudar no aprendizado. Não. Eu acho que o software é 

curiosidade, só. " (grifo nosso) 

[...] 

Eu acho que, no caso específico do curso de licenciatura em matemática, eu 

acho que é muito: vamos para o tradicional. É quadro e giz. É isso o que 

funciona. Você pode dizer assim: "Ah! As vídeos aulas ajudam!". Ajudam, mas 

se você pegar os alunos do ensino a distância e perguntar: "O que é que vocês 

querem?". Ele quer o professor ali. " (grifo nosso) 

[...] 
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Bom, se vocês tiverem a calculadora de matemática financeira, é só botar os 

dados e sai o resultado perfeito, sem fazer todo aquele processo de 

interpolação linear. E aí, eles ficam maravilhados mas eles sabem que ali é só 

para ver o resultado, e eles não estão entendendo nada do que está sendo 

feito. 

[...] 

[para destrinchar e para abrir os conceitos...] Tem que ser o livro texto, é a 

exposição, e é o contato com o professor mesmo. Seja ele [ o contato ] por 

vídeo conferência, por vídeo aula.(grifo nosso) 

 

Essa percepção, a nosso ver, subestima demasiadamente o potencial das 

novas TDIC. Mais do que isso, desconsideram as conclusões de Borba (2002) de que 

o conhecimento não é somente influenciado pela mídia, mas moldado por ela. 

Também desconsidera-se o fato de que as novas mídias de comunicação e 

informação já se fazem presentes na escola básica que requer do professor uma 

apropriação das TDIC como ferramenta para o ensino e para a promoção efetiva do 

aprendizado, que precisa começar a ser desenvolvida durante sua formação e se dará 

consistentemente se o futuro professor se utilizar desses novos meios para, ele 

próprio, desenvolver seu saber matemático  (MALHEIROS, 2012). 

No nosso entender as razões de se subestimar o potencial das novas TDIC nas 

disciplinas de conhecimento específico do curso de licenciatura são mais profundas e 

estão intimamente ligadas ao menor valor atribuído a prática docente na básica, por 

essas disciplinas. Na prática docente da escola básica, conforme observa Borba 

(2011), em um contexto de aprendizagem mediada por computadores, 

 

professores, alunos, mídia e conteúdos matemáticos residem juntos e, mais 

que isso, pensam juntos. Neste coletivo a mídia adquire outro status, isto é, vai 

além de mostrar uma imagem. Mais especificamente, é possível dizer que o 

software torna-se ator no processo de fazer matemática. (BORBA, 2011, p. 3) 

 

Em relação ao ensino das disciplinas específicas, nos parece evidente a 

ausência do conhecimento tecnológico pedagógico – conforme conceito de Mishra e 

Koehler (2006) para os professores que ministram essa disciplina. Esse formador 

demonstra o Conhecimento Tecnológico, e também o Conhecimento Tecnológico do 

Conteúdo na medida em que conhece e sabe operar alguns softwares, bem como 

sabe aquilo o que os softwares podem fazer. Falta porém a visão de que há 
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possibilidades de adaptação desses softwares em atividades que promovam o 

aprendizado efetivo de determinados conteúdos – ou seja, não verificamos saberes 

ligados ao conhecimento tecnológico pedagógico e ao conhecimento pedagógico e 

tecnológico do conteúdo no conjunto de competências demonstradas pelo formador 

nas disciplinas específicas. 

Assim, perde-se a oportunidade também de se incentivar o uso de ferramentas 

tecnológicas nas atividades de práticas de ensino ligadas às disciplinas de conteúdo 

específico. Se tais disciplinas se concentrassem no desenvolvimento do 

conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo em suas atividades de PCC, 

uma aproximação das novas mídias para o aprendizado e o ensino da matemática 

seria necessária, uma vez que tal conhecimento pressupõe saberes sobre conteúdo 

e modos de abordagem que os tornam mais adequados ao ensino (SHULMAN, 1986, 

1987; MISHRA e KOEHLER, 2006). E, ao tratar das formas mais úteis de abordagem 

das ideias e conceitos, este tipo de conhecimento tem nas novas mídias – os novos 

atores no processo de fazer matemática – uma ferramenta indispensável. 

Já na visão dos professores de disciplinas pedagógicas, há espaço sim para a 

introdução de softwares para a abordagem de vários assuntos da matemática 

superior. Novamente percebemos uma tensão entre as concepções desses dois tipos 

de formadores. 

 

Professor DP01: Eu penso, por exemplo, que nessa questão de software está 

faltando exatamente esse aspecto: o aluno ser "aluno" por essa tecnologia. 

De alguma forma, e eu não sei como, entendeu? E essa é uma discussão que 

eu estou pretendendo levar para o NDE. Os colegas que trabalham com 

disciplinas de Matemática, se vão trabalhar com função, poxa...faz no 

GraphMatica. (grifo nosso). 

 

Cabe ressaltar que o discurso acima vai ao encontro das conclusões de 

Malheiros (2012), segundo as quais o aluno que aprende com computador vê e 

vivencia as vantagens em ensinar com o computador. Privar os alunos do uso de 

softwares na abordagem de conteúdos matemáticos pode lhe tirar a oportunidade de 

vivenciar experiências que poderia reproduzir em sua sala de aula. Além disso, não 

podemos nos esquecer de que o curso a distância se desenvolve fundamentalmente 

baseado nas facilidades que as TDIC hoje oferecem e está imerso em ambientes 
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propícios ao uso de softwares e simuladores uma vez que o aluno já está usando 

necessariamente um computador. 

Como observam Mishra e Koehler (2006), a velocidade de surgimento de novas 

tecnologias e softwares educacionais que podem ser utilizados no ensino da 

matemática é muito grande. Para que estejam preparados para ensinar matemática 

na sociedade inundada pelas novas TDIC fazendo uso produtivo delas, os professores 

precisam se habituar a explorar de forma produtiva os recursos atuais (ou aqueles que 

eram atuais na época de sua formação inicial), e também precisam desenvolver 

durante sua formação inicial uma postura que envolve a pesquisa constante de novas 

mídias e a reflexão sobre o seu uso e adequação para o ensino da matemática.  

O uso comedido das novas TDIC pelo licenciando, no desenvolvimento de seu 

próprio aprendizado, se configura, em nossa visão, em fator que distância o futuro 

professor da procura constante de novas mídias para o ensino da matemática. 

Paralelamente perde-se o vínculo entre o uso das novas tecnologias e atividades 

ligadas as PCC. 

 

II) Uso de recursos das TIC para ensinar matemática 

 

No curso de licenciatura em Matemática a distância que se configura nosso 

objeto de estudo, há uma – e somente uma – disciplina específica que aborda a 

utilização de softwares para ensinar matemática chamada “Informática Aplicada à 

Aprendizagem de Matemática” que apresenta e discute a utilização de três softwares 

na Educação básica: o Cabri Geometré; o GrafEquation, e o Turtle-Graphic (o LOGO). 

Há também, nessa disciplina, o incentivo os alunos irem à escola e elaborem projetos 

de aplicação desses softwares específicos, conforme o relato da tutora a distância das 

disciplinas pedagógicas: 

 

Tutora TD01: Na Informática, que foi a disciplina do semestre anterior, o estudo 

é mais voltado para o LOGO que foi visto mais a fundo. Também teve o 

GraphEquation, e também o Cabri Geometré. E daí, até o PCC foi feito com 

os alunos indo na escola fazer um trabalho propondo uma atividade na 

sala de informática de uma escola. (grifo nosso) 

 



216 
 

 
 

Percebemos, no discurso do formador responsável pelas disciplinas de 

conteúdos pedagógicos, descrições sobre as formas pelas quais se constrói o 

conhecimento sobre o uso das tecnologias objetivando o ensino e a aprendizagem da 

matemática. Há evidência, pelo menos em um dos discursos analisado, de atividades 

ligadas a concepção ou ao estudo de situações didáticas específicas para o ensino 

de determinados conteúdos da matemática elementar. Lembramos que esse tipo de 

atividade é apontada por Mishra e Koehler (2006) como uma forma efetiva para que 

se apreenda o Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo.    

De fato, de acordo com resultado de suas pesquisas Koehler et al. (2007), 

concluem que este tipo de abordagem – que se aproxima daquela nomeada por eles 

como “aprendizado de tecnologia por projetos22” (tradução nossa) – considera 

problemas reais da sala de aula para desenvolver nos futuros professores habilidades 

de refletir e adaptar as novas TDIC no meio educacional. Esses autores concluem que 

professores trabalhando colaborativamente conseguem desenvolver soluções 

importantes para problemas genuinamente pedagógicos. Assim, os professores 

desenvolvem conhecimentos sobre tecnologia, pedagogia e sobre o projeto e uso da 

tecnologia com fins educacionais para ensinar conteúdos específicos. Desenvolve-se 

assim o Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo. Ainda conforme 

observam os autores citados, pelo fato da exploração de recursos tecnológicos estar 

diretamente ligada a tentativas de solucionar problemas educacionais, os professores 

envolvidos nesse tipo de atividades aprendem “como aprender” sobre tecnologia, e 

“como pensar” sobre tecnologia educacional (KOEHLER, MISHRA e YAHYA, 2007). 

Enfatizamos que, nesse caso, há uma ligação fundamental com a PCC. Abre-

se então, em todas as disciplinas, a oportunidade da elaboração de projetos que 

relacionem conteúdos específicos estudados nas disciplinas do curso com os 

conteúdos correlatos com os quais os professores trabalharão na educação básica de 

forma a superar problemas pedagógicos ligados a seu ensino com a exploração e uso 

dos recursos das TDIC. Isso deveria ser natural, uma vez que as novas mídias já se 

incorporam nos processos de ensino da escola básica e farão parte do cotidiano dos 

professores que se encontram hoje em formação. 

Porém excluindo-se a abordagem de softwares educacionais nessa disciplina 

específica – a Informática Aplicada à Aprendizagem de Matemática – não percebemos 

                                            
22 Tradução do autor para o termo “learning technology by design” 
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em todas as entrevistas realizadas a menção do uso rotineiro de recursos das TDIC 

para abordar conteúdos específicos da matemática. Não há, no plano dessas outras 

disciplinas o elenco de softwares ou tipo de softwares que possam ser utilizados como 

apoio ao processo de aprendizagem do licenciando ou como indicação de ferramentas 

para o ensino de determinado tópico. Encontramos apenas a recomendação para que 

softwares desse tipo sejam utilizados. A escolha ou não de ferramentas como 

softwares ou aplicativos relacionados à disciplina fica a critério do professor, como fica 

evidente no relato do coordenador: 

 

Pesquisador: Mas, outro assunto que é de nosso interesse é aquele 

relacionado ao uso de softwares e das tecnologias da informação. Sabemos 

que o aluno da EAD está minimamente no Moodle e depende das tecnologias 

da informação e comunicação para cursar suas disciplinas. Mas, nosso 

interesse é no uso de softwares e das tecnologias para ensinar matemática 

para os alunos do curso. Por exemplo, o Cálculo, existe alguma diretriz do 

curso em relação a um ou outro software que possa ser usado? 

Coordenador CO01: Não, fica a critério do professor. O que tem é assim... 

Existem alguns professores que dizem: "Na minha disciplina eu acho 

interessante que o aluno poste as suas tarefas e que ele saiba escrever uma 

equação no Word, usando o MathType!". E aí, faz-se uma oficina. Se você pega 

os professores mais novos agora, e eles preferem LaTex. Então, vamos fazer 

uma oficina de LaTex para os alunos porque é importante, e os comandos o 

LaTex são aceitos no Moodle também, para fazer as equações. Então...Mas 

isso aí é só em termos de editoração. Fora isso, alguns livros didáticos [do 

curso] contém algumas indicações de softwares gratuitos para cálculo, ou para 

álgebra linear, ou geometria. Basicamente... Não tem uma indicação, mas 

quase todo mundo usa aqueles softwares que são livres, como o Geogebra e 

os softwares que imitam ou MathLab, ou o Maple, ou o Matemhatica, mas que 

sejam gratuitos, né. Fora isso eles têm, lá no quinto semestre... e talvez seja 

um pouco deslocado... eles têm uma disciplina chamada Informática Aplicada 

que basicamente trabalha com três softwares, e o Geogebra é um deles.    

Pesquisador: Mas, nessa disciplina o aluno aborda a aplicação de softwares 

na escola. Mas, e para ele aprender algum tópico de alguma disciplina? Porque 

há essas duas visões: o contato com softwares educacionais que ele pode usar 

na escola; e, o uso de softwares como recurso do próprio aprendizado. 

Coordenador CO01: Assim...Como no primeiro caso que eu falei. É mais 

quando o professor acha: "Olha, é importante isso aqui!". E aí, ou o próprio 

professor, ou a gente indica alguém para quem a gente pede para gravar uma 
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aluna, ou fazer uma oficina, ou fazer um tutorial, para que ele possa usar um 

software, e esse software vai ser importante para o aluno depois utilizar durante 

a disciplina.  

 

Assim, nos ficou evidente que ainda é muito tímido o incentivo que o curso dá 

aos alunos para o uso da tecnologia na sala de aula, na medida em que ocorre 

somente em uma disciplina muito específica do curso. A quantidade de softwares 

explorados, no curso todo, é pequena. O contato com as TDIC durante o curso se faz 

presente, na maior parte do tempo, pelo uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Embora muito relacionados com as TDIC, consideramos que, de forma geral, 

o curso não incorpora em seu conteúdo programático o pleno desenvolvimento de 

saberes e conhecimentos, ou de posturas e atitudes frentes as novas mídias, uma vez 

que o uso da tecnologia com vistas a sua aplicação efetiva na escola básica não está 

suficientemente incorporado nas disciplinas. 

Ao incluir disciplinas como “Informática Aplicada à Aprendizagem de 

Matemática” o curso a distância busca contemplar o pensar sobre as possibilidades e 

limitações do uso das TDIC na sala de aula, mas o simples uso das novas tecnologias 

digitais não garante a inovação efetiva na prática do ensino de matemática. Se faz 

necessário que o futuro professor reflita sobre o uso das tecnologias de acordo com o 

conceito de conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo como defendem 

Koehler e Mishra (2008). Conforme esses autores, garantir este conhecimento como 

ferramenta teórica para subsidiar o uso das TDIC na escola básica deve ser premissa 

dos processos de formação atuais, e, mais ainda daqueles que fazem uso dessas 

tecnologias como condição para existir, como o caso das licenciaturas a distância. 

Após a análise dos dados colhidos em nossa pesquisa, compreendemos que esta é 

uma tarefa de difícil realização, principalmente quando os formadores não tiveram 

uma formação com uso das TDIC e se preocupam com o cumprimento de um currículo 

tradicional de característica fortemente teórica. O desenvolvimento do Conhecimento 

Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo depende muito da vivência prática de sua 

utilização durante o curso, seja para aprender matemática por meio da TDIC, seja a 

partir do uso das tecnologias em experiências práticas de ensino durante a formação 

inicial. Reiteramos que as atividades de PCC se configuram como uma oportunidade 

para favorecer o desenvolvimento do conhecimento pedagógico e tecnológico do 

conteúdo em cursos de licenciatura a distância. 
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III) Ambiente Virtual de Aprendizagem "AVA" 

 

Já abordamos o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do curso como uma 

inovação trazida pelos cursos a distância e que se mostrou interessante também para 

os cursos presenciais da UFSC. 

Além disso, no próprio curso de licenciatura a distância, alguns professores 

entendem que há necessidade de complementação do material didático impresso com 

outras atividades que devem ocorrer com o auxílio desse ambiente. Para eles o livro 

deve ser uma referência e não o curso em si. 

 

Professor DP01: Então, esse trabalho que você estava olhando, essa parte 

metódica e etc. e tal, isso foi bastante utilizado. Com a minha inserção, nós 

começamos a ampliar a participação do ambiente virtual. Não só do livro texto, 

entendeu? Não só do impresso. Então, a partir daí você verá coisas que são... 

Quer dizer, eu acho que a vida da disciplina, ela ocorre no ambiente e não no 

livro. O livro é uma referência mas não é a vida da disciplina. 

 

 O curso, de fato, é o que ocorre no ambiente. Daí a importância de uma 

plataforma robusta e com vários recursos que favoreçam a interação e o aprendizado 

à distância. 

Em algumas entrevistas porém notamos que há oportunidades de melhorias 

das ferramentas e do ambiente como um todo. Por exemplo, ainda há dificuldade para 

se trabalhar com expressões matemáticas ou desenhos geométricos dentro do 

ambiente – os alunos preferem gerar arquivos com programas específicos e 

encaminhar por e-mail, por fora do ambiente. 

 

Tutora TD01: Só que as vezes se usa um e-mail externo quando, por exemplo, 

estamos fazendo uma demonstração matemática que tem muita simbologia. Aí 

o Latex, as vezes no Moodle, fica difícil de se trabalhar. Ou então já se digitou 

tudo no Word e não é possível colar no Moodle com toda a simbologia; aí então 

o aluno manda por e-mail, para nosso e-mail." 

[...] 

Tutora TD01: É por isso que é meio difícil ficar só no ambiente Moodle, né. Por 

isso que eles usavam também o e-mail. Porque muitas vezes eles queriam 

mostrar o gráfico, mostrar a figura. E até a gente tem uma ferramenta no nosso 

Moodle que é o Fórum, onde eles podem inserir dúvidas. E, vamos supor que 
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ele tenha alguma dúvida e não consegue colocar o gráfico de uma elipse, por 

exemplo. Aí ele pode colocar em anexo, um arquivo no fórum. E daí, se outra 

pessoa quer olhar o anexo que ele colocou é só dar um clique ali, e pronto. 

Copiar o anexo para o Moodle é mais difícil, e muitas vezes a imagem 

desfigura." 

 

O fórum de dúvidas também parece subutilizado, e os relatos colhidos apontam 

que o chat não é utilizado.  

 

Tutora TD01: E até no curso da formação que a gente tem a professora diz: 

"Ah! Vamos incentivar o fórum! Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de 

outros.", né. Mas alguns alunos tinham, e tem até agora uma resistência com 

a ferramenta."[...]Porque, o fórum, como fica gravado, muitas vezes a pessoa 

tem vergonha de perguntar porque pensa "Ah! O que meus colegas vão achar 

se eu perguntar tal coisa?". Ou, a dúvida até "Ah! Será que minha pergunta não 

é muito simples?", ou "Será que minha dúvida não é trivial?". Ou, o aluno tem 

vergonha de perguntar no fórum, né, porque daí os outros vão ver e todo mundo 

tem acesso ao fórum. 

  [...] 

Tutora TD01: Foi tentado o chat, mas não deu muito certo porque tem que ter 

determinado número mínimo de pessoas e as vezes caía o chat, e, então por 

isso é que essa ferramenta não é mais tão utilizada." 

 

O fórum e o chat talvez sejam ferramentas que devam ser melhor estudadas, 

para evitar que registros importantes relacionados ao curso trafeguem por fora do 

ambiente. Especificamente em relação ao fórum a resistência ao uso da ferramenta 

precisa ser enfrentada, uma vez que é uma ferramenta que favorece a reflexão e a 

colaboração coletiva, de acordo com a concepção de Zeichner (2003). 

 

 

7.5 Análise dos questionários eletrônicos encaminhados aos alunos 

 

Enfatizamos que o questionário foi direcionado aos formandos da edição atual 

do curso de licenciatura a distância que se encerra no final de 2013. Os alunos que 

receberam o questionário por meio eletrônico são em torno de 20, dos quais 10 

responderam completamente. 
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Ressaltamos que, mesmo que todos os formandos tivessem respondido, eles 

representariam uma amostra de 20 num universo de mais de quatrocentos alunos 

ingressantes. Claramente, a opinião do universo maior – de ingressantes – nos daria 

um panorama muito mais fidedigno da visão que os alunos têm desse curso a 

distância. Os alunos que responderam à pesquisa se constituem em uma minoria em 

relação à todos para os quais o curso foi oferecido, e, por isso, as conclusões a partir 

dos dados dos questionários respondidos serão apresentadas no sentido de 

corroborar dados e análises que emergiram das entrevistas realizadas. Essas 

entrevistas são consideradas, no contexto dessa pesquisa, a principal fonte de dados 

para a resposta às questões de pesquisa. 

Feitas essas considerações passamos a apresentar o resultado sobre a análise 

das respostas dos alunos, especificamente no que se relaciona com as Práticas como 

Componente Curricular (PCC) e o uso das TDIC ao longo do curso. 

As tabulações dos resultados de todas as questões que consideramos 

relevantes no questionário podem ser consultadas no Apêndice III. Apresentaremos 

aqui as que julgamos mais pertinentes para nos ajudar a responder nossas questões 

de pesquisa. 

Uma das questões respondidas nos revela a divisão entre os formandos em 

relação à consideração dos conhecimentos adquiridos em relação à prática efetiva da 

matemática na educação básica. Metade dos formandos pende para considerar que 

os conhecimentos adquiridos não se relacionam diretamente com a prática 

profissional. 

 

 

 

Isto corrobora alguns relatos colhidos e analisados nos qual se evidencia que 

os alunos não conseguem estabelecer uma relação direta entre a matemática que 

aprendem no curso e aquele que veem presente no cotidiano escolar. 

Para tentar classificar o grau de importância, na visão dos alunos, de cada 

disciplina em termos de sua contribuição para a atividade docente os alunos avaliaram 

Tabulação 1

os conhecimentos não se 

relacionam com a realidade da 

prática profissional 0% 20% 30% 20% 20% 10%

Os conhecimentos estão totalmente 

adequados a necessidade do futuro 

professor de matemática da escola 

básica

Em relação a adequação dos conhecimentos adquiridos no 

curso à prática efetiva do ensino de matemática na escola 

básica, você considera que
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cada disciplina usando os atributos “É indispensável”, “Tem muita importância”, “Tem 

importância pequena”, ou “Não tem importância”. Para quantificarmos as respostas 

atribuímos valor 10 à resposta “É indispensável”, valor 7,5 à resposta “Tem muita 

importância”, valor 2,5 para a resposta “Tem importância pequena”, e, valor zero à 

resposta “Não tem importância”. Calculamos a média obtida em cada disciplina 

obtendo a Tabulação 5, abaixo. 

 

 

 Notamos que, a única disciplina que atingiu conceito máximo, sendo 

considerável “indispensável” por todos os alunos que responderam o questionário foi 

a disciplina de estágio supervisionado, revelando de modo absolutamente 

contundente o valor que os formandos dão à presença da prática nesse curso de 

Tabulação 5

Disciplina Nota Geral

Estágio Supervisionado I e II 100

Fundamentos de Matemática I e II 92,5

Geometria Analítica 90

Introdução ao Cálculo 90

Metodologia Ensino Aplicada ao Ensino da Matemática 90

Organização Escolar 90

Resolução de Problemas 90

Didática Geral 87,5

Geometria I, II e III 87,5

Informática Aplicada a Aprendizagem no ensino da Matemática 87,5

Problemas - Sistematização e Representação 87,5

Tópicos de Matemática Financeira 85

Estatística Aplicada à Educação Matemática 80

Álgebra Linear I e II 77,5

Iniciação-Pesquisa-Didática da Matemática 72,5

Psicologia da Educação 72,5

Cálculo I, II, III e IV 70

Educação e Sociedade 70

Língua Brasileira de Sinais 70

Tópicos de Física 70

Álgebra I e II 67,5

Fundamentos Filosóficos da Educação 65

Seminários 57,5

Métodos de Física Matemática 45

Introdução à Educação a Distância 42,5

Elementos de Análise 35

Para as disciplinas listadas abaixo, em termos da contribuição para o exercício da 

atividade docente na escola básica brasileira, indique o grau de contribuição de cada uma



223 
 

 
 

licenciatura. Esta conclusão é complementada também na tabulação abaixo que 

mostra que a disciplina de Estágio Supervisionado juntamente com as disciplinas de 

Metodologia de Ensino e Didática são aquelas em que o aluno considera que ocorre 

a maior vinculação entre teoria e prática docente. 

 

 

Assim a disciplina considerada como indispensável também é aquela mais 

mencionada quando se pergunta sobre o vínculo entre teoria e prática docente, nos 

levando a inferir que, na visão dos alunos, tal vinculação é que se faz indispensável. 

Ainda no tocante à percepção da abordagem da prática docente, verificamos 

que a maioria dos formandos que responderam à pesquisa consideram que a relação 

entre teoria e prática foi estabelecida apenas em algumas disciplinas pedagógicas, 

conforme mostra a tabulação abaixo. 

 

 

No que se refere diretamente à prática como componente curricular no interior 

de todas as disciplinas, esta só é percebida de forma contundente nas disciplinas 

como Metodologia de Ensino Aplicada à Matemática, Educação e Sociedade, 

Fundamentos Filosóficos da Educação, Psicologia da Educação e Didática Geral – 

todas disciplinas ligadas ao conhecimento pedagógico; conforme ilustra a Tabulação 

16, abaixo. 

Tabulação 14

Cite as três disciplinas em que considera que ocorreu maior vinculação 

entre teoria e prática docente

% de 

menções

Estágio Supervisionado 33%

Metodologia de Ensino 20%

Didática 17%

Fundamentos da Matemática 7%

Resolução de Problemas 7%

Informática aplicada a educação matemática 3%

Iniciação a pesquisa em didática da matemática 3%

Organização escolar 3%

educação e sociedade 3%

Geometria I 3%

Tabulação 12

Na sua opinião, em que medida os conteúdos e as disciplinas estudadas 

procuraram enfatizar a relação entre a teoria e a prática da docência em 

matemática %

A relação entre teoria e prática foi abordada somente em algumas disciplinas 

pedagógicas. 60%

Esta relação entre teoria e prática foi abordada na maioria das disciplinas. 40%
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Tabulação 16     

Entendendo a "prática como componente curricular" como o conjunto de atividades 
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência; indique em 
que medida você percebe esta "prática como componente curricular" nas diferentes 
disciplinas conforme os grupos indicados abaixo. 
     

 

A aplicação de 
conhecimentos 

ou de 
desenvolvimento 

de 

procedimentos 
próprios ao 
exercício da 

docência eram 
sempre 

discutidos ao 

longo do curso 
da disciplina. 

Regularmente, 

mas nem 
sempre, 

ocorreram 

atividades ou 
reflexões sobre 

aplicação de 

conhecimentos 
ou de 

desenvolvimento 

de 
procedimentos 

próprios ao 

exercício da 
docência. 

Raramente, 
ocorreram 

atividades ou 

reflexões 
sobre aplicação 

de 

conhecimentos 
ou de 

desenvolvimento 

de 
procedimentos 

próprios ao 

exercício da 
docência. 

Não houve 
atividades 

ligadas a 
"prática 
como 

componente 
curricular". 

Disciplinas como Geometria, 
Fundamentos de 
Matemática, Cálculo, 
Álgebra, Matemática 
Financeira e Tópicos de 
Física. 

0% 80% 20% 0% 

Disciplinas como Educação 
e Sociedade, Fundamentos 
Filosóficos da Educação, 
Psicologia da Educação e 
Didática Geral.  

70% 20% 10% 0% 

Disciplina de Metodologia de 
Ensino Aplicada à 
Matemática. 

70% 20% 10% 0% 

Disciplina de Informática 
Aplicada à Aprendizagem de 
Matemática. 

30% 40% 30% 0% 

. 

 No entanto, os dados proporcionados pelos alunos e que julgamos mais 

reveladores para efeito de nossa pesquisa foram originados de duas perguntas 

abertas incluídas nos questionários: uma perguntava sobre os pontos fortes do curso 

e outra sobre os pontos fracos. Todas as respostas abertas podem ser consultadas 

no Tabulação 17 do Apêndice III.  

 As respostas a estas perguntas corroboram as análises das entrevistas quando 

indicam que o curso de licenciatura provê sólidos conhecimentos da matemática 
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superior conforme se evidência nos relatos sobre pontos fortes do curso. Em relação 

aos pontos fortes, colhemos as seguintes respostas: 

 

Aluno 1: “Estudo aprofundado da Matemática.” 

 

Aluno 5: “Ensinar cálculo e álgebra.” 

 

Aluno 7: “Alto nível de aprendizado (o formado se torna muito capaz, algo que 

o faz querer mais do que ser educador no ensino público)” 

 

Aluno 8: “Nível de conhecimento que e exigido” 

 

 Observamos adicionalmente que apenas dois alunos citam como pontos fortes 

atributos do curso ligados à sua característica de ser “a distância”. Um aluno cita como 

ponto forte a flexibilidade e outro cita o fato de ser um curso que inicia o aluno na EAD. 

 Em contrapartida, os pontos fracos também se relacionam com a forte ênfase 

no ensino da matemática superior, conforme as citações abaixo: 

 

Aluno 1: O aprofundamento do estudo da Matemática em algumas disciplinas 

que se denominavam "preparatórias" para um futuro interessado na pesquisa 

em matemática tirou o foco da formação do professor de educação básica 

e direcionou para pesquisa em matemática. (grifo nosso) 

 

Aluno 6: As provas em disciplinas mais pesadas e pouco úteis na pratica 

docente, tais como Elementos de Análise e Álgebras pesam muito e acabam 

fazendo pessoas boas, que foram bem em outras matérias acabarem 

desistindo do curso. Exemplo, se a nota da prova não for razoável, mesmo que 

tenha nota máxima nos trabalhos você repete a disciplina, pois geralmente as 

provas tem peso 3, e essas disciplinas são difíceis e as provas não ficam 

atrás, muitos desistem do curso e alguns não estão se formando por esse 

motivo. (grifo nosso) 

 

Aluno 7: Alto nível de aprendizado (aprende-se muito conteúdo de "docência" 

superior, conteúdos de pós-graduação, conteúdos que dificultam e não 

serão utilizados na docência no ensino básico).(grifo nosso) 

  

As observações acima, elaboradas pelos formandos do curso chamam a 

atenção novamente para a natureza dos conhecimentos construídos ao longo do 
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curso: um conhecimento avançado em matemática superior em detrimento de 

conhecimentos específicos para a docência. Preocupante também é a sinalização de 

que essa natureza de conhecimentos, quando cobrada por meio das avaliações 

formais, pode ser um fator adicional para favorecer a evasão nesse curso, conforme 

alega o Aluno 6. Em nossa visão, não se trata de amenizar a cobrança para melhoras 

os índices de aprovação e diminuir a evasão, mas sim de cobrar a apreensão de 

outros tipos de saberes – aqueles ligados ao exercício da docência na escola básica. 
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8. Conclusões 

 

8.1 Respondendo as Questões de Pesquisa 

 Em nossa pesquisa buscamos uma compreensão maior e mais profunda sobre 

o modo como a formação para a prática docente e as mídias digitais são incorporados 

e postos em ação em um importante curso de licenciatura a distância em uma 

Universidade Federal vinculada a UAB. 

 Buscamos em nossas questões de pesquisa, primeiro identificar os fatores de 

sucesso e aqueles que podem representar obstáculos para formação para a prática 

docente em um programa a distância, e depois avaliar em que medida as TDIC e seu 

uso nesse programa promoverão a incorporação das novas mídias e tecnologias 

digitais pelos egressos do curso em sua atividade na escola básica. 

 Lembremo-nos aqui das questões de pesquisa formuladas: 

 Quais são os fatores que favorecem e quais são os obstáculos para a 

formação voltada para a prática docente efetiva em um curso de 

licenciatura em Matemática a distância de uma Instituição Federal de 

Educação Superior vinculada a UAB? 

 Em que medida, a necessidade do uso de mídias digitais e softwares 

educacionais de um curso a distância favorece o aprendizado de 

matemática dos licenciandos e/ou promove o uso desses recursos na 

escola básica? 

 Respondendo ao primeiro questionamento, constatamos por meio dos dados 

levantados, que, como parte dos fatores favoráveis, o curso analisado está 

completamente aderente aos pressupostos mais modernos para a estruturação de um 

curso superior a distância, quanto à dimensão administrativa. Em relação à dimensão 

organizacional, a desintegração dos atos de ensinar e aprender em relação à distância 

e ao tempo é completamente suprida pela estruturação administrativa do programa 

que promove totais condições de suporte ao ensino e ao aprendizado à distância. Este 

é um fator de sucesso. 
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 Fica claro para nós que, do ponto de vista financeiro, dadas as altas taxas de 

evasão, e ao cuidado necessário em manter as estruturas de suporte ao aprendizado 

– como os polos presenciais e a infraestrutura para a monitoria a distância – o curso 

não é viável. Porém, viabilidade econômica não é a preocupação primeira dos 

programas de formação de professores no Brasil, mas sim aumentar a abrangência 

dos programas de formação fazendo-os acessíveis.  

 Lembramos que os pressupostos para a implementação de um curso a 

distância, no que tange a dimensão administrativa, que atenda ao que se acredita 

efetivo do ponto de vista das teorias hoje aceitas, estão completamente refletidos nos 

Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância no Brasil desde 2007. Assim, 

no Brasil, se manter aderente aos pressupostos teóricos para a concepção de 

programas a distância, em relação à dimensão administrativa, é uma questão de se 

seguir tais Referenciais.  

A única ressalva que fazemos e enquadramos na dimensão administrativa se 

refere à dinâmica de oferecimento das disciplinas do curso, no que diz respeito à 

quantidade de oferta das disciplinas no tempo do curso. Nos parece que é necessária 

uma revisão nesses processos uma vez que, se um aluno perde uma disciplina e 

também a dependência que foi oferecida, há uma dificuldade muito grande para que 

ele consiga repor aqueles créditos em um período razoável de tempo. Como a UAB é 

um consórcio que envolve uma quantidade muito grande de Universidades Federais 

e se faz presente em uma quantidade igualmente grande de municípios, há a 

possibilidade de prover o oferecimento de disciplinas por outras instituições públicas 

que não seja apenas a instituição na qual o estudante está originalmente matriculado. 

Novas oportunidades de cursar disciplinas perdidas sem a necessidade de aguardar 

por um período longo pode ser um fator adicional de diminuição da evasão.  

Mas a dimensão administrativa, como vimos, é apenas a camada mais 

superficial de um programa a distância, assim como a mais fácil de avaliar 

objetivamente. 

 A avaliação mais profunda, como fizemos, se dá também contemplando a 

dimensão pedagógica do curso, que envolve diretamente os saberes a serem 

construídos pelos alunos ao longo do curso e as formas pelas quais se procura erigir 
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esse saber. No nosso caso, se enxergamos na estruturação administrativa um fator 

de sucesso, é na dimensão pedagógica que identificamos oportunidades de melhoria 

para adequar os programas a distância a formação necessária aos professores da 

escola básica atual.  

 Ao analisarmos profundamente aspectos da dimensão pedagógica 

constatamos fatos que, concluímos, se constituem em obstáculos para formação para 

a prática docente em um programa de licenciatura a distância on line. Nessa 

dimensão, portanto, encontramos os obstáculos aos quais se referem nossa primeira 

questão de pesquisa. Nestas conclusões, sintetizaremos esses obstáculos em três 

fatos que procuraremos correlacionar afim de defender uma proposição que emergirá 

justamente dessa correlação. 

Como primeiro fato que procuramos evidenciar nas análises, concluímos que 

há uma ênfase demasiada na construção de conhecimentos da matemática superior 

que ficam, na maior parte das vezes, desconectados da matemática que será objeto 

de ensino na escola básica. Tal fato tem implicações profundas que podem de 

relacionar, por exemplo, com a destinação dos egressos do curso para atuações em 

funções que não a de professor da escola básica; com elevadas taxas de evasão; com 

a preocupação com habilidades dos tutores polo para lidar com a matemática superior 

em detrimento das habilidades e estratégias que esse tutor possui em relação à 

prática no ensino da matemática; com a falta de sinergia entre professores 

responsáveis por disciplinas pedagógicas e os responsáveis por disciplinas de 

conteúdo específico; entre outras consequências.  

Devido ao distanciamento, constatado nos relatos colhidos nas entrevistas, 

entre a matemática superior abordada de forma rigorosa no currículo de nosso objeto 

de estudo, concluímos que o formando carece de uma compreensão profunda da 

matemática como componente curricular da escola básica, de como ensinar a 

matemática escolar usando as teorias de ensino e aprendizagem aplicadas a objetos 

específicos do saber matemático, e, mais ainda, de como fazer uso das TDIC para 

promover a aprendizagem. 
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Esse primeiro fato se relaciona diretamente com os outros dois que se 

constituem como obstáculos para a formação voltada para a prática docente em 

matemática, complementando a resposta à nossa primeira questão de pesquisa. 

Como segundo fato preocupante – e obstáculo, constatamos também uma 

dificuldade muito grande em se incorporar efetivamente as PCC no plano curricular 

de todas as disciplinas, principalmente naquelas de conteúdos específicos. Essas 

dificuldades vão desde a interpretação daquilo que se constitui como PCC até a 

definição objetiva de atividades ligadas às PCC nos materiais didáticos. Há muita 

subjetividade na definição das PCC de cada disciplina. Assim, não se concretiza 

efetivamente o ideal de “inclusão das práticas desde o início do curso” e “em todos os 

componentes curriculares”, o que compromete sobremaneira uma formação voltada 

para a prática da docência em matemática na escola básica. 

Por fim, como terceiro fato, evidenciamos uma fraca abordagem e uso das 

TDIC para se aprender e/ou se ensinar matemática, quando consideramos todas as 

disciplinas do curso. Esse uso, na grande maioria das disciplinas, se percebe 

principalmente pela utilização do AVA como meio de transmissão de informações. No 

currículo há apenas uma disciplina que trata especificamente das novas mídias 

voltadas para o ensino, e, mesmo assim, essa disciplina trata especificamente de 

apenas três softwares. Assim, o uso de tecnologia para favorecer o aprendizado de 

conteúdos específicos – importante para que o professor se aproprie dela e a 

incorpore em sua prática docente – é muito incipiente já que não há um plano objetivo 

de sua inclusão em disciplinas de conteúdo específico. Novamente fica a critério do 

professor da disciplina abordar ou não mídia ligada as TDIC para que o licenciando 

aprenda matemática ou pense em seu uso voltado para o ensino. Este terceiro fato 

também nos remete diretamente à resposta de nossa segunda questão de pesquisa: 

Em que medida, a necessidade do uso de mídias digitais e softwares educacionais de 

um curso a distância favorece o aprendizado de matemática dos licenciandos e/ou 

promove o uso desses recursos na escola básica? 

Pelas evidências apresentadas em nossa análise, concluímos que ao longo de 

seu curso, essa licenciatura não fomenta no licenciando uma postura que envolve a 

pesquisa constante de novas mídias e a reflexão sobre o sua necessidade, uso e 

adequação, seja para o aprendizado ou para o ensino da matemática. Concluímos 



231 
 

 
 

que em apenas uma disciplina esse tipo de postura pode ser cultivado. Assim não se 

consegue incorporar de modo satisfatório em seu conteúdo programático o pleno 

desenvolvimento de saberes e conhecimentos, ou de posturas e atitudes frentes as 

novas mídias. Na maioria das disciplinas do curso, a necessidade de uso das TDIC 

se restringem ao uso do AVA, e a promoção do uso das tecnologias digitais como 

ferramentas de ensino ocorre em apenas uma disciplina abordando três softwares. 

Assim, essa promoção do uso das novas TDIC na escola básica é demasiadamente 

incipiente. 

Se, por um lado, o fato de se desenvolver num AVA traz a forte impressão de 

que o curso está imerso em tecnologia, por outro, entendemos que o uso do AVA para 

disponibilizar conteúdos, demandar atividades e servir de plataforma para 

encaminhamento de dúvidas dos alunos é inerente a qualquer programa a distância 

on line, e não se configura como utilização das TDIC para aprender e ensinar 

matemática. Evidenciamos inclusive que ferramentas importantes para a promoção 

da interação possibilitadas pelo AVA como o chat e o fórum são sub utilizadas, apesar 

de se configurarem ferramentas importantes para o incentivo à reflexão individual e 

coletiva sobre a prática. 

Em nossa visão, os três fatos que se constituem obstáculos importantes para 

uma formação voltada para a prática docente efetiva em um curso de licenciatura em 

Matemática estão totalmente inter-relacionados e juntos podem justificar o baixo 

incentivo ao uso das novas TDIC nesse programa de formação. Mas, como esses três 

fatos evidenciados se relacionam? 

Devido ao distanciamento constatado nos relatos colhidos nas entrevistas entre 

a matemática superior abordada de forma rigorosa no currículo de nosso objeto de 

estudo e a matemática que se constituirá em objeto do saber a ser trabalhado na 

escola, concluímos que o formando carece de uma compreensão maior da 

matemática como componente curricular da escola básica, de como ensinar a 

matemática escolar usando as teorias de ensino e aprendizagem aplicadas a objetos 

específicos do saber matemático, e, mais ainda, de como pensar e planejar o uso das 

TDIC para promover a aprendizagem que é remodelada por essas novas tecnologias. 



232 
 

 
 

É claro que as disciplinas de matemática pura são importantes também porque 

permitem ao futuro professor entender de forma detalhada os mecanismos pelos quais 

esta ciência se desenvolve e opera, ou seja, permite que ele tome contato com a 

essência da ciência que ensinará na escola básica, carregando seus valores e 

princípios enquanto ciência. Questionamos e contestamos, porém o grau de 

aprofundamento dos conteúdos matemáticos do curso de licenciatura, em detrimento 

de se dedicar tempo do programa ao desenvolvimento do conteúdo especializado do 

conteúdo, exclusivo da atividade docente, que buscamos apresentar e justificar neste 

trabalho.  

Reforçamos que, em um curso de licenciatura em Matemática, os conteúdos 

devem ser abordados procurando esgotar as possibilidades e problemas ligados ao 

processo de ensino da matemática escolar. Isso, por si só, promoverá um vínculo 

fundamental desses conteúdos abordados com as práticas de ensino, pois a 

exploração da multiplicidade de interpretações dos conceitos matemáticos para que 

se consiga relacionar objetos e fatos observados com ideias abstratas do saber 

matemático depende fundamentalmente de situações da prática nas quais essas 

interpretações tomam lugar. Esse vínculo fundamental promoverá, naturalmente, a 

definição e inclusão de tópicos objetivos ligados as PCC nos programas das 

disciplinas de conteúdo específico. Por exemplo, pode ser um tópico curricular das 

disciplinas de Álgebra Linear, o estudo de como os conceitos de base e dimensão são 

apropriados pelos alunos da escola básica quando estudam geometria analítica no 

plano e no espaço. Tal apropriação inclusive pode ser estudada à luz da utilização de 

softwares gráficos e algébricos. 

A ênfase demasiada no saber matemático superior se configura numa 

dificuldade no processo de formação do futuro professor na medida em que pode 

implicar a exclusão de tempo necessário para desenvolvimento de habilidades ligadas 

ao saber matemático que envolvam, por exemplo, a análise do que facilita ou dificulta 

uma tarefa proposta do ponto de vista do conteúdo matemático, ou a avaliação das 

alternativas que os alunos têm para elaborar seus próprios algoritmos, etc. Perde-se 

a consideração de questões ligadas ao conteúdo matemático como objeto de ensino 

da escola básica já que a habilidade para trabalhar com a matemática em geral não 
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contribui significativamente para os conhecimentos e habilidades necessárias ao 

ensino das matemáticas. Perde-se o vínculo fundamental com as práticas. 

Ao se desvincular demasiadamente o saber matemático daquele que será 

objeto de trabalho na escola básica, perdem-se importantes elementos para promoção 

da reflexão sistemática sobre a prática. A dificuldade em se estabelecer uma relação 

efetiva entre teoria e prática docente, em nossa interpretação, ocorre na mesma 

medida em que se prioriza o saber específico do conteúdo de forma a se minimizar 

ou mesmo se desconsiderar a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo 

e o conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo, já que o desenvolvimento 

destes tem sua origem, necessariamente, nas situações da prática docente.  

Na nossa visão, ao dificultar o relacionamento entre conhecimentos específicos 

– em matemática – e prática, a ênfase no conhecimento da matemática superior tem 

desdobramentos mais profundos que impactam diretamente tanto o desenvolvimento 

das atividades de PCC nas disciplinas de conteúdo específico, como as reflexões que 

podem ser promovidas nas disciplinas de caráter pedagógico, impactando também o 

uso que se faz de ferramentas de ensino a distância disponíveis no AVA – como o 

chat e o fórum. 

Em relação ao ensino e aprendizagem nas disciplinas de caráter pedagógico, 

observamos que estas também são, em grande parte, fundamentadas na 

multiplicidade de interpretações e apropriações que um objeto matemático pode 

assumir quando apresentado na escola básica. Assim, muitos dos tópicos curriculares 

das disciplinas pedagógicas teriam como matéria prima os objetos do saber 

matemático abordado nas disciplinas específicas, e encontrariam em situações 

práticas o respaldo para ilustrar as teorias estudadas, e, até mesmo, questioná-las. 

Enfatizamos que, em nossas análises não vimos indícios de uma interdependência 

efetiva entre as disciplinas “de conteúdo matemático” com as “pedagógicas”. O que 

vimos foram disciplinas estanques encaixadas dentro da grade curricular, mas que 

continuam compartimentadas em suas áreas específicas, sem que se promova um 

relacionamento produtivo entre elas. 

Do ponto de vista das mídias disponíveis para o oferecimento do curso a 

distância, observamos que o fato de não se pautar também por situações concretas 
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de ensino e de aprendizagem ligadas ao saber matemático da escola básica, minimiza 

o potencial de discussão e interação nos ambientes virtuais. A abordagem de um 

assunto descontextualizado da prática tende a se tornar demasiadamente expositiva, 

pouco dinâmica, esvaziando as possibilidades de uma intervenção crítica e reflexiva 

sobre assuntos que farão parte do cotidiano do futuro professor. 

Ademais, ao afastar demasiadamente o conteúdo específico do curso de 

licenciatura daquele com o qual o professor trabalhará na escola básica, minimiza-se 

o fato de que as novas mídias de comunicação e informação já se fazem presentes 

na realidade da escola. Dessa forma as razões de se subestimar o potencial das novas 

TDIC nas disciplinas de conhecimento específico do curso de licenciatura são 

diretamente relacionadas ligadas ao menor valor atribuído a realidade do exercício da 

docência na escola básica, por essas disciplinas. 

Ressaltamos porém que não pretendemos sugerir que o futuro professor não 

tenha que cursar disciplinas aprofundadas do ponto de vista do conhecimento 

matemático, já que muitas delas fundamentam objetos importantes da matemática 

elementar – e é justamente esse fato que deve pautar a abordagem da matemática 

superior no currículo da licenciatura. O que ponderamos é que o currículo não pode 

se aprofundar demasiadamente na matemática superior em detrimento de 

conhecimentos prioritários para o futuro professor sob o risco de comprometer uma 

formação voltada para a prática docente e com o uso efetivo das novas TDIC. 

Mas então, qual seria o caminho para reorientar a concepção do curso de 

licenciatura a distância, do ponto de vista de sua dimensão pedagógica, de forma a 

torná-lo mais adequado a uma formação efetivamente voltada para a prática docente 

na educação básica brasileira, incorporando também todos os recursos disponíveis 

das novas tecnologias? 

Responder a essa pergunta nos remete a uma nova proposição teórica a 

respeito da lógica de concepção de cursos de licenciatura em matemática, que 

emerge nesse trabalho como uma proposição capital, e que justificamos a seguir. 
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8.2 Nossa proposição 

Como procuramos justificar que, para que seja efetiva num programa de 

formação de professores de matemática, a PCC precisa buscar o relacionamento dos 

conteúdos teóricos estudados nas disciplinas de conhecimento específico com a 

realidade do ensino na sala de aula. A dificuldade em encontrar soluções para a 

inclusão da PCC nas disciplinas do curso revela-nos uma dificuldade mais 

fundamental: a de encontrar meios efetivos de tratar do conhecimento da matemática 

voltados para o ensino, e dos aspectos do conteúdo e modos de abordagem mais 

adequados ao ensino, incluindo-se nesses modos de abordagem o uso da TDIC que 

já fazem parte do cotidiano escolar. 

A dificuldade constatada em se trabalhar com a PCC na maioria das disciplinas 

evidencia uma dificuldade mais profunda que se refere ao trabalho de relacionamento 

entre teoria e prática, como um componente único, de forma que se perde a visão da 

totalidade da prática pedagógica e da formação de professores com vistas ao 

enfrentamento dos desafios atuais que eles irão encontrar na escola básica.  

Por sua vez, a dificuldade de relacionamento entre teoria e prática, em nossa 

interpretação, ocorre na mesma medida em que se desconsidera a construção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Mas a busca pelo desenvolvimento desse 

conhecimento parte, necessariamente, da prática docente vinculada aos objetos de 

ensino da escola básica. Em nossa avaliação, este é, então, o conhecimento a partir 

do qual se justificam os saberes relativos aos conteúdos específicos – matemáticos – 

e os saberes pedagógicos que devem ser construídos no curso de licenciatura. 

Diante dessa desconsideração do conhecimento pedagógico do conteúdo, que 

se evidenciou nesse nosso trabalho, o que propomos é o que chamaremos de 

“Inversão da Lógica de Concepção do Currículo” das licenciaturas em Matemática a 

distância, como forma de combater as fragilidades dessa modalidade de formação 

identificada em nossa pesquisa. 

A “Inversão da Lógica de Concepção do Currículo” pressupõe que o ponto de 

partida para o currículo dos programas de licenciatura a distância seja o que define 

como “conhecimento curricular” – relacionado ao currículo da escola básica. Esse 

conhecimento é tão próximo do conhecimento do conteúdo e do ensino que pode ser 
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fundido com este em uma única categoria. O saber curricular abrange o 

conhecimento, em cada nível da escolarização, dos tópicos já estudados e da 

profundidade com que foram estudados, bem como os tópicos que serão estudados, 

e seu respectivo grau de aprofundamento. Também engloba o domínio das 

alternativas que o currículo no dá, para lidar com situações e necessidades distintas, 

o que inclui conhecimento de material instrucional, de textos alternativos, de 

aplicativos e programas, de materiais visuais, de demonstrações em laboratório e de 

atividades de investigação matemática a serem propostas aos alunos.  

Para fins de utilização nessas conclusões de nossa pesquisa, ampliamos a 

concepção de “conhecimento curricular” observando que, ao tratar do conjunto 

completos de saberes matemáticos a serem promovidos pela escola básica, o 

conhecimento curricular envolve saberes sobre os fins, metas e propósitos 

educacionais e de seus fundamentos filosóficos e históricos que levam à sua 

conformação atual, bem como a discussão de como as novas mídias o remodelam, já 

que remodelam a forma como os alunos se relacionam com o conhecimento. 

Tomando uma concepção de “conhecimento curricular” ampliado, propomos 

que pensar de forma abrangente nos conhecimentos necessários à docência da 

matemática – mais precisamente no conhecimento do conteúdo e do conhecimento 

especializado do conteúdo – requer uma avaliação do contexto atual no qual se insere 

a escola e em seu currículo, e consequentemente dos saberes requeridos pelos 

professores de matemática para atuar nesse contexto. 

Postulamos, diante das constatações dessa pesquisa, que é a partir da 

construção de saberes sobre a concepção curricular da escola básica que o corpo de 

saberes a serem tratados nos cursos de licenciatura deve ser abordado. A concepção 

do currículo da licenciatura, com vistas a adequar as estratégias didáticas escolares 

para nossas crianças e adolescentes, deve situar o aprendizado do aluno no foco do 

processo educacional e não os saberes matemáticos. Ao assumir essa mudança de 

foco, o aprendizado do aluno – formalizado no currículo escolar, assume o lugar de 

ponto de partida para a construção do corpo de saberes do futuro professor com vistas 

a sua plena atuação prática na escola. A preparação para prática da docência em 

matemática na escola, parte então do conhecimento curricular e busca se vincular de 
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forma plena a esta por meio da prática como componente curricular, como ilustra a 

figura a seguir. 

Figura 33 – Ilustração esquemática da Inversão da Lógica de Concepção do Currículo: parte I – o 
ponto de partida 

 

 

Essa mudança do ponto de partida para o planejamento do curso de 

licenciatura tem implicações profundas, na medida em que inverte a lógica atual da 

concepção do currículo de formação do professor, que parte dos conhecimentos da 

matemática superior e agrega ao conteúdo programático disciplinas “acessórias” 

ligadas ao conhecimento sobre pedagogia e sobre as funções sociais da educação. 

Assim, partimos do princípio de que a formação de professores não é um 

processo isolado dentro do sistema educacional brasileiro, mas sim um entre diversos 

processos que visam a melhoria da educação nacional. Entendemos que o processo 

de formação de professores – considerando todo o corpo de conhecimentos que este 

deve proporcionar aos licenciandos – deve se pautar prioritariamente por uma 

concepção de currículo para a escola básica que possa proporcionar a melhoria 

almejada. Saber que matemática ensinar, como ensinar estas matemáticas e porque 

ensinar a ensinar as matemáticas depende fundamentalmente do papel que os 

saberes desta disciplina desempenharão na vida do aluno. Papel este que está 

refletido no currículo da escola básica. 

Desta forma, a “Inversão da Lógica de Concepção do Currículo” de um curso 

de licenciatura a distância implica que o projeto pedagógico parta prioritariamente da 

concepção do currículo da matemática escolar, definindo-se o conjunto de saberes 

que integrarão “o conhecimento pedagógico do conteúdo” que será proporcionado 

pelo curso. A partir deste é que se elencará conteúdos teóricos específicos do saber 
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matemático na mesma medida em que define os saberes teóricos pedagógicos que 

subsidiarão a tarefa de ensinar. Esta definição simultânea de conteúdos específicos e 

saberes pedagógicos se torna possível pois os dois nascem justamente do conjunto 

de saberes que constituem “o conhecimento pedagógico do conteúdo”.  

O conhecimento específico da Matemática Superior a ser ensinado encontra 

suas razões no conhecimento pedagógico do conteúdo com o objetivo de desenvolver 

o conhecimento especializado do conteúdo e da Matemática Aberta ou 

Descompactada – conforme concepção de Ball (2008). Tanto o conhecimento 

pedagógico quanto o conhecimento especializado do conteúdo visam subsidiar o 

futuro professore em situações em que se confrontará com a prática de situações de 

ensino. Este inter-relacionamento entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos 

especializados em matemática são ilustrados na figura a seguir (Figura 34), que 

complementa a figura anterior (Figura 33). 

Figura 34 – Ilustração esquemática da Inversão da Lógica de Concepção do Currículo: parte II – 
agregando saberes específicos e pedagógicos 

 

 

Nesse modelo proposto, elimina-se a compartimentalização de saberes: 

específico x pedagógico, uma vez que esses dois passam a ter uma gênese comum. 

Não serão mais “obrigados a conviver” dentro do programa, mas, ao contrário, são 

interdependentes na medida em que tratarão de problemas comuns sob diferentes 

perspectivas. Os problemas são comuns pois estarão todos ligados ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo a partir de sua vinculação fundamental com tópicos de 

matemática elementar presentes no currículo da escola básica. 

Nossa proposta impacta tanto a escolha e a organização do conteúdo 

matemático que será ensinado aos licenciandos, bem como a forma de abordar e 
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incorporar a “prática como componente curricular” e abordagem das TDIC às 

disciplinas que abordarão esses conteúdos. Ressaltamos que a proposta não 

desconsidera o fato de que o trabalho de ensinar demanda significativo domínio de 

saber matemático, mas entende que o tipo de conhecimento matemático entendido 

como necessário à docência tem uma importância para o ensino frequentemente 

ainda ausente das discussões sobre o saber matemático necessário aos professores. 

Ao partir do “conhecimento curricular” o projeto pedagógico do curso deve 

considerar necessariamente o desenvolvimento do conhecimento de material 

instrucional como livros didáticos, de materiais paradidáticos, e – assumindo que as 

novas mídias modelam a forma de apreensão dos saberes – o estudo de aplicativos 

e programas, de materiais visuais, de investigação matemática usando as novas TDIC 

a serem propostas aos alunos. Assim, a inversão que propomos promove 

naturalmente a abordagem e o uso das TDIC na medida em que parte do currículo e 

este engloba também os materiais disponíveis para seu desenvolvimento. A figura 

abaixo, ao incorporar todo o conjunto de materiais e recursos instrucionais ao conceito 

de “conhecimento curricular”, nos ilustra de forma completa o conceito da “Inversão 

da Lógica de Concepção do Currículo”. 

Figura 35 – Ilustração esquemática da Inversão da Lógica de Concepção do Currículo: quadro 
completo 

 

 

Pelo fato de partir da realidade do currículo da escola básica, será natural, com 

a “Inversão da Lógica de Concepção do Currículo”, a consideração de situações 

práticas de ensino que parte desse currículo para o desenvolvimento de 

conhecimentos específicos e/ou pedagógicos. Esta inversão é capaz, em teoria, de 

fazer com que a prática seja, em grande medida, o ponto de partida para a construção 

de saberes teóricos. Com isso, acreditamos que a prática como componente curricular 
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possa, em todas as disciplinas, se converter em tópicos específicos, concretos e 

objetivos do programa e que serão abordados sistematicamente ao longo de todo o 

processo de formação. 

Enfatizamos que, em um curso a distância, a “Inversão da Lógica de 

Concepção do Currículo” poderá atribuir um novo e importante papel ao tutor polo 

dada a sua proximidade com a realidade da escola básica e sua experiência prática 

com o currículo desta. Ele passa a ser uma fonte imprescindível de “casos” para serem 

objeto de reflexão a partir do confronto de situações reais com as “proposições” 

estudadas na teoria. Isso permite situações de ilustração e confronto da prática com 

a teoria e permitem, por meio do exercício da reflexão individual e coletiva a 

construção do conhecimento “estratégico” necessário para quem ensinará 

matemática. 

Como outra consequência direta dessa inversão, seria necessário um equilíbrio 

maior entre o número de matemáticos e educadores matemáticos na conformação do 

corpo docente do curso. Constatamos que professores que não têm uma formação 

ligada a educação tendem a atribuir uma ênfase muito grande ao saber específico em 

matemática superior e a desconsiderar a matemática escolar como seu objeto de 

ensino. Como consequência, desconsideram também – até por terem dúvidas em 

saber como trabalhar – as atividades de PCC previstas para sua disciplina. Seria 

imprescindível portanto que, no processo de reestruturação curricular da licenciatura 

a partir dos objetos de ensino da escola básica e do conhecimento pedagógico do 

conteúdo que demandam, os educadores matemáticos tomassem a frente das 

discussões e se responsabilizassem pela maior das disciplinas. 

Acreditamos também que, ao colocar em prática a “Inversão da Lógica de 

Concepção do Currículo” estaríamos contribuindo para a diminuição da evasão dos 

programas de licenciatura a distância, a partir do momento em que o licenciando 

trabalha desde o início do curso com conhecimentos teóricos muito próximos e 

necessário à sua futura atuação profissional. O futuro licenciando encontrará vínculo 

entre o que estuda e sua atuação futura. 

Por fim, postulamos que a inversão proposta também se configura numa forma 

concreta de conferir às licenciaturas em matemática uma “identidade própria” 
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desvinculando-as, em sua essência, dos programas de formação de bacharelado. 

Ressaltamos que, apesar das análises e conclusões dessa pesquisa se referirem 

diretamente a um programa de formação de professores a distância, a “Inversão da 

Lógica de Concepção do Currículo” é um pressuposto aplicável à concepção de 

qualquer curso de Licenciatura em Matemática. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I –Transcrição das entrevistas 

 

Entrevista 01 

Identificação do Entrevistado(a): Professora DE01 

Qualificação do Entrevistado(a): Professora(a) de disciplinas de conteúdo específico do curso de 

Licenciatura em Matemática a distância, e Coordenadora e Professora do curso de Licenciatura em 

matemática na Modalidade Presencial. 

Data: 02/12/2013 Horário: 13 h 30 min  

Local: Campus UFSC – Florianópolis 

Tipo de entrevista: Presencial 

 

[Início] 

Pesquisador: Por favor, fale brevemente sobre sua formação. 

Professora DE01: Eu comecei aqui na UFSC na graduação em 1985, me formei em 1988, fiz 

Bacharelado em Matemática e depois fiz o mestrado em engenharia de produção e cheguei a fazer 

todos os créditos do Doutorado em Engenharia de Produção, e depois reiniciei o doutorado em 

Matemática Aplicada na UNICAMP. Aí trabalhei na Federal de Mato Grosso, na Federal de Santa Maria, 

aí como substituta aqui na UFSC por dois anos e depois, já como efetiva estou trabalhando há 11 anos 

na UFSC. 

Pesquisador: E como foi o envolvimento da Senhora na concepção do curso de licenciatura em 

matemática a distância da UFSC? 

Professora DE01: Na licenciatura a distância, eu comecei junto com o nosso ensino a distância aqui na 

UFSC em 2005. Eu trabalhei como coordenadora de tutores no ensino a distância da Matemática, estive 

um ano como coordenadora e depois trabalhei com várias disciplinas do ensino à distância como 

Introdução ao Cálculo, Cálculo I, Cálculo II e nesse semestre, na matemática eu estou trabalhando a 

Matemática Financeira. 

Pesquisador: Essas são todas disciplinas do chamado "conhecimento específico" de matemática? 

Professora DE01: Isso! No curso de matemática. Mas também trabalhei com o curso de física, na 

administração pública. Tudo a distância. 
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Pesquisador: E, na Educação a Distância, a principal característica é a existência da dissociação do 

ato de ensinar e do ato de aprender, que estão separados no espaço e no tempo. Isso deve ter 

implicações para os professores que elaboram e planejam o curso. Com toda sua experiência, quais 

as principais diferenças na elaboração de um curso a distância, em relação ao presencial, e quais os 

cuidados para que não haja perda da qualidade do curso? 

Professora DE01: Olha, eu vejo que preparar um curso a distância é bem mais trabalhoso do que 

preparar um curso presencial, porque no curso a distância você tem que estar pensando sempre na 

frente e imaginando que tipo de dificuldade o aluno pode ter quando estiver lendo o material. Porque 

muitas vezes o material não foi você quem produziu e ai tem, digamos problemas, e até mesmo 

problemas de digitação. Então você tem que estar se programando sempre antes. No nosso caso do 

ensino a distância da licenciatura, a gente ainda tem dois momentos presenciais que facilitam muito. 

Por exemplo, no caso da administração, a gente não tem nenhum momento presencial o que torna o 

processo mais difícil já que o contato acaba acontecendo só por vídeo conferência e não tem aquele 

contato. No caso da licenciatura da matemática, a gente tem o momento presencial onde você vai lá, 

conversa com o aluno, quebra a barreira da distância. E eu acho que esse é um ponto positivo. E aí o 

aluno tem um pouco mais de liberdade para perguntar e o professor também para falar. 

Pesquisador: E esses momentos presenciais ocorrem pelo menos uma vez por semana, não é? 

Professora DE01: Não. Os momentos presencias com o professor do curso ocorrem duas vezes por 

semestre. O aluno deve ir ao polo ao menos uma vez por semana, mas o professor não. 

Pesquisador: Mas, quando o aluno vai ao polo e o professor não está lá, há o tutor? 

Professora DE01: Sim, tem o tutor do polo sim. Dependendo do polo, onde às vezes o tutor tem um 

conhecimento melhor do curso, ai os alunos acabam indo mais ao polo. Por isso até a importância do 

tutor bem preparado do polo, porque aí os alunos vão. Às vezes também, dependendo do polo tem 

aquele grupinho de alunos que são mais envolvidos, aí um puxa o outro, e eles acabam indo até sem 

a necessidade de uma atividade específica. Vão para lá para estudar. Agora tem polos que já não tem 

esse envolvimento, tanto por parte do tutor ou, às vezes, por parte dos alunos. Então tem esses dois 

lados. 

Pesquisador: Um dado interessante: nós fizemos um questionário para que os alunos formandos do 

curso respondessem, e pudemos observar, nos questionários recebidos até agora que os alunos 

comentam que muito do aprendizado que obtiveram no curso aconteceu junto aos colegas. 

Professora DE01: Sim. Porque a gente estimula a participação deles em grupo para estudo. Inclusive 

nos meus planos de ensino eu sempre digo que o curso exigirá: trabalhos individuais e coletivos, e 

estudos em grupo. Porque, como eles estão longe, e a gente sabe que para estudar a distância tem 

que ter disciplina, então uma maneira de eles se disciplinarem é se organizando em grupos para 

estudos. 
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Pesquisador: E sobre o material? No curso da UFSC os alunos recebem todo o material apostilado. 

Conforme o projeto político pedagógico do curso, este material deve ser diferenciado, e produzido com 

certos cuidados tendo em vista que é voltado para alunos de um curso a distância. Esse material, em 

sua opinião, procura controlar de forma mais rígida as ações dos alunos, ou deixa os alunos com 

liberdade em relação ao ritmo de aprendizado, mais soltos (do ponto de vista da autonomia)? Quando 

a senhora está pensando na elaboração do material, a senhora o concebe como um guia ou como o 

material exclusivo a ser seguido pelos alunos? 

Professora DE01: Eu diria que, dependendo da disciplina e falando por mim, eu sigo exatamente 

exclusivamente o que está no material No caso da nossa licenciatura, o material foi todo produzido por 

nós da UFSC, então foi produzido por professores que já tinham dado aulas no presencial, e como a 

grade curricular do curso a distância é muito próxima do presencial, então a gente já tinha experiência 

no presencial na hora de produzir o material. Então, o que tem acontecido é que o professor pega 

aquele material e usa aquele material. Há algumas complementações? Sim, há algumas 

complementações no sentido de que às vezes o professor já trabalhou no presencial e sentiu que, no 

presencial o aluno teve dificuldade no exercício "tal", e aí ele complementa com uma lista de exercícios 

adicional, ou com uma demonstração que, eventualmente, não foi possível colocar no material, mas, 

em geral, o livro texto é o que é seguido. Ele é seguido. Mesmo às vezes a gente sendo assim, contrário 

a alguma coisa que esteja ali no material. Mas, em geral é seguido. O que a gente tem feito, e que tem 

funcionado, pelo menos é isso o que os alunos têm nos dito, é com respeito as vídeo aulas. O EAD, 

quando a gente faz o contrato de trabalho, não tem lá a função de gravação de vídeo aula. Temos 

como compromisso as vídeo conferências: duas vídeo conferencia na disciplina durante o semestre. 

Mas, os alunos sempre dizem assim: "Ah professora, grava uma vídeo aula de tal conteúdo, porque é 

muito difícil!"; ou "Ah! Tal vídeo aula a gente gostou!" e já obrigam a gente a colocar uma outra. E, isso 

tem dado muito retorno e os alunos assistem muito. 

Pesquisador: Essas vídeo aulas são disponibilizadas no Moodle? 

Professora DE01: Sim. E fica disponível para todos os alunos do curso a distância. Porque inclusive as 

vezes os alunos do curso presencial também querem. Mas as vídeo aulas são voltadas para os alunos 

do curso a distância. 

 

Pesquisador: Esse parece ser um recurso [as vídeo aulas] bem interessante. 

 

Professora DE01: Olha, da experiência que a gente tem tido, a vídeo aula é o que mais funciona. 

Inclusive teve, assim, polos que dizem assim: "Acabem com a vídeo conferencia! A gente só quer vídeo 

aula!". 
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Pesquisador: Interessante pois, na vídeo aula ele não tem a chance de interagir com o professor. 

 

Professora DE01: É, mais é que matemática tem a questão de: o professor fala e o aluno volta de novo 

naquela fala ou naquele passo que ele não entendeu. E também a vídeo conferência dá muito 

problema, as vezes: de som, de infraestrutura. Às vezes está tudo funcionando direitinho e as vezes 

não está. De repente o técnico testa e está tudo certo, e aí na hora em que começa a vídeo, trava. Ou 

a internet ficou lenta, e o som chega antes e o que você está escrevendo não corresponde ao que está 

falando. Então, dá muito problema. E a vídeo aula não, né. Na vídeo aula o professor já gravou, o 

técnico já tirou os probleminhas que eventualmente ocorreram, e faz a edição, e acaba sendo melhor. 

 

Pesquisador: Então, na verdade é vídeo conferência é "ao vivo", e a vídeo aula pode ser mais 

planejada. 

 

Professora DE01: Exatamente, e também assim: na vídeo conferência você tem aquele tempo. Aí o 

aluno pode chegar atrasado no polo, pegar o meio da conversa, e dependendo da aula, já perdeu. 

 

Pesquisador: E essas vídeo aulas são reaproveitadas em novas edições do mesmo curso? 

 

Professora DE01: Não é bem assim, mas os professores as vezes... Por exemplo, eu na primeira edição 

dei Cálculo I, e na segunda edição eu não dei o Cálculo I e aí outro professor deu. Aí ele perguntou, 

professora posso usar tuas vídeos? Aí eu disse: "Tá, pode usar", mas não necessariamente a vídeo 

aula vai ficar disponível em cursos posteriores, pois foi feita para o meu curso. Mas, é claro, se 

eventualmente outro professor vier pedir, você não vai dizer não né? 

 

Pesquisador: Mas como a senhora comentou, a concepção de vídeo aulas não está prevista em 

contrato, então há questões até de direitos autorais envolvidas. 

 

Professora DE01: Isso. E eu acho que essa é uma política que deveria ser revista no caso do nosso 

ensino a distância, porque se é isso que os alunos dizem que funciona... 
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Pesquisador: Agora eu gostaria de abordar um pouco a questão do saber específico. Ou seja, aquele 

ligado às disciplinas de matemática. Ensinar matemática na forma presencial já apresenta muitas 

dificuldades dependendo do assunto, o que pode se tornar mais difícil quando o ensino é a distância. 

Há algum recurso, ferramenta ou software que, dependendo da disciplina pode facilitar e minimizar as 

dificuldades impostas pela característica de um curso a distância? 

 

Professora DE01: A única ferramenta, a distância mesmo que a gente percebeu que ajuda é a vídeo 

aula. Porque a matemática é tão específica que podemos falar assim: "Ah! Um software ajuda?". Ajuda 

o aluno ver o resultado, se fechou, mas não é isso... O aprendizado mesmo não vai ser no software 

que ele vai conseguir. Eu não vejo que esses softwares voltados para a matemática vão ajudar no 

aprendizado. Não. Eu acho que o software é curiosidade, só. Porque, as vezes há conhecimentos 

específicos de Cálculo, Álgebra Linear em que ele usa MathLab, Maple e pode ir lá verificar se as 

contas dele deram certo, mas para construir o conceito não adianta. Não é software matemático que 

vai construir conhecimento. Ela vai, e é uma curiosidade: "Ah! Lá eu demorei para fazer essas contas, 

e aqui ele [o software] faz conta aqui, rapidinho...”. Mais nesse sentido. Como, no caso, nesse momento 

eu estou trabalhando na disciplina de matemática financeira, e ainda, então, quando a gente tem séries 

pagamentos, taxas de juros quando temos que resolver algumas equações de ordem n, para n muito 

grande, aí eu falei para eles: bom, se vocês tiverem a calculadora de matemática financeira, é só botar 

os dados e sai o resultado perfeito, sem fazer todo aquele processo de interpolação linear. E aí, eles 

ficam maravilhados mas eles sabem que ali é só para ver o resultado, e eles não estão entendendo 

nada do que está sendo feito. 

 

Pesquisador: Mas, para destrinchar e para abrir os conceitos... 

 

Professora DE01: Tem que ser o livro texto, é a exposição, e é o contato com o professor mesmo. Seja 

ele [ o contato ] por vídeo conferência, por vídeo aula... 

 

Pesquisador: Ou com o tutor... 

 

Professora DE01: Olha, eu diria que em termos de conhecimento específico, com o tutor, são raros os 

tutores que tem condições de acompanhar em termos de conhecimento específico. 

 

Pesquisador: Mas, os tutores são pós graduandos, não é? 
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Professora DE01: É, mais é assim, os nossos tutores, principalmente o tutor que fica no polo - o tutor 

presencial, é um profissional que se formou em matemática, no bacharelado ou na licenciatura há um 

certo tempo, e ele está acostumado a trabalhar no nível de ensino fundamental e médio, mas não com 

os conhecimentos de nível superior. Ele estudou uma vez na vida, mas ele está longe disso há muito 

tempo. Então, com raras exceções de tutores de polo, eles têm a vontade de ensinar aquele tipo de 

conteúdo, mas muitos são professores que estão com 40 ou 50 horas no estado e não tem tempo de 

estudar para ensinar. Não tem como estudar. Nós, na primeira turma de tutores, quando a gente foi 

fazer a seleção dos tutores, éramos eu e a Rose Cerny... A Rose é pedagoga e eu sou matemática, e 

então a forma de pensar é diferente, e eu dizia assim: "Rose, nós não vamos conseguir tutores que 

tenham condições de ensinar", e ela dizia assim: "Não, mas eles são professores, e eles tem que 

saber!". Eu dizia: "Não. Eu reconheço plenamente que o conhecimento dele é a nível de ensino 

fundamental e médio, mas o nosso conhecimento do nível superior é diferente...". Né, se você fez 

matemática a três anos atrás e não mexeu mais com aquilo...Você fica... Então, eu acho que tem que 

ser levado em consideração. Ele vai servir para direcionar o aluno, mas ensinar... aí é outra história, 

né? Só que aí, nesse meio do caminho a gente sentiu que os nossos tutores tinham dificuldade, mas 

tinham aqueles que tinham vontade de aprender. Então o que a nossa ex-coordenadora do ensino a 

distância fez: Ela teve a ideia e fez o projeto de agente fazer uma especialização a distância para os 

tutores. E aí o que é que a gente fez: as disciplinas para a especialização eram disciplinas que seriam 

ensinadas na licenciatura. Aí, esses que fizeram a especialização, além de eles relembrarem o que 

tinham visto na graduação, ainda se sentiram seguros em termos de conteúdo. Aí eles ensinam! Só 

que infelizmente, muitos já saíram porque eles terminam a pós-graduação e já partem para fazer outra 

coisa. Muitos que fizeram a especialização agora já estão fazendo o Mestrado, e outros estão pensando 

em doutorado. 

Pesquisador: Mas então, para o professor responsável pelo curso há uma demanda grande. Porque se 

o aluno aciona o tutor no polo. O tutor, se não consegue ajudar se compromete a buscar respostas, e 

a demanda recai toda sobre o professor... 

Professora DE01: Não. Num primeiro momento a demanda vai para o tutor a distância que fica aqui na 

UFSC. Aí, quando o tutor UFSC não dá conta é que a demanda vem pra gente. Mas, tem alguns alunos 

que acabam contatando direto o professor. 

Pesquisador: Então há a possibilidade para o acesso direto. 

Professora DE01: Sim, tem o acesso direto. 

Pesquisador: Pensei que houvesse uma escala. Que as demandas iam subindo, mas não chegavam 

diretamente do aluno para o professor. 
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Professora DE01: Chega sim. Inclusive, dependendo do professor, o professor até gosta. Então, no 

nosso caso, da matemática, como o número de alunos é um número reduzido. Não importa qual polo, 

são poucos alunos. O professor até quer que o aluno pergunte para ele. 

Pesquisador: Mas isso não acarreta uma demanda de tempo muito grande, na medida em que vocês 

acabam fazendo um atendimento individualizado? 

Professora DE01: Sim. Acarreta tempo. Principalmente quando é começo de curso, que aí o número 

de alunos é maior, aí é muito sério. Precisa de tempo porque para você responder em matemática não 

é fácil. 

Pesquisador: Mesmo porque, quando estamos numa situação de sala de aula, ao respondermos a 

dúvida de um aluno, os outros que estão na sala com a mesma dúvida se beneficiam da resposta e, 

assim se evita várias perguntas repetidas.  

Professora DE01: Isso! Mas, a ideia da vídeo aula surgiu aí, e foi de um professor que começou assim: 

um aluno perguntou, outro perguntou a mesma coisa, e outro.... Ai ele pensou: quer saber de uma 

coisa? Vou gravar uma aula e responder já para todos. E as coisas começaram assim. Aí outro 

professor disse: "Ah! Também quero", e outro: "Também quero!". Ai os professores começaram a fazer. 

Mas por exemplo olha, eu estou, nesse momento, com o ensino a distância na administração pública, 

e eu tive contato, por e-mail com um aluno. Um só. A supervisora de lá disse: "Não. O contato direto é 

com os nossos tutores". Mas isso porque lá são duzentos alunos, a aí realmente é impossível. No caso 

da matemática, não. A gente quer ter a proximidade, e porque nós também fazemos visitas no polo. 

Então, aquela barreira da distância é quebrada por essas visitas. Eu acho assim, muito importante. Os 

alunos até pedem: "Ah professora! Não dá pra fazer mais visitas?". Mas não dá porque tem custos e o 

projeto não viabiliza. 

Pesquisador: E nessas visitas, há um revezamento dos professores? 

Professora DE01: Tem. Porque cada disciplina deve ter dois encontros. E são quatro horas para cada 

encontro. Então a gente faz assim: um encontro, para a disciplina que for, a gente faz duas provas 

durante o semestre. Então antes da primeira prova a gente faz uma visita, de quatro horas, e trabalha 

o conteúdo, ou pelo menos direciona o conteúdo para a primeira prova. E depois, o segundo encontro 

é voltado para a segunda prova. E, para a primeira prova, há uma vídeo conferencia também. Porque 

às vezes você vai lá, e não dá tempo de falar tudo, né. Aí fica alguma coisinha que você quer 

complementar e faz a vídeo conferência. 

Pesquisador: A vídeo conferência ocorre depois das aulas presenciais? 

Professora DE01: Depois das aulas. Da aula presencial. 

Pesquisador: E, nesses encontros, dá para ter um termômetro, uma temperatura, “um pulso” de o 

quanto os alunos tem de dificuldade? 
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Professora DE01: Sim. Quando você vai para o polo você já percebe, porque, às vezes, a nossa visita 

é na segunda semana depois que o semestre já começou. Então o aluno já teve tempo de ter contato 

com o conteúdo. Quando a disciplina é aberta, a gente já coloca o plano de ensino e as orientações. Ai 

tem aquele aluno que, quando o professor chega no polo duas semanas depois do início do curso, o 

aluno já estudou e já tem uma ideia sobre o assunto. Porque, o professor vai começar do zero, mas 

teoricamente o aluno já começou a estudar. E aí, ali você vê o interesse do aluno e também as 

dificuldades do aluno. E eu digo que, em geral, é grande a dificuldade. 

Pesquisador: Eu imagino que as dificuldades maiores são daqueles alunos que não tem contato com a 

sala de aula. Aqueles que acabaram de sair do ensino médio. 

Professora DE01: Às vezes, não. Aqueles alunos que acabaram de sair do ensino médio são aqueles 

que acabam tendo um melhor desempenho. Porque, normalmente são jovens que não tem família, no 

sentido de esposa e filhos que tem que cuidar, e não tem um trabalho que tem que dar conta. Quando 

ele é assim jovem, ele vai pra casa e já tem a comidinha pronta, tem tempo e pode estudar, diferente 

daquele que já é professor, que apesar de teoricamente ter a facilidade do conhecimento porque 

trabalha com matemática e então não tem problema de matemática básica, porém ele não tempo para 

se dedicar à matemática do ensino superior. Porque afinal de contas é um curso superior. A gente 

começa, por exemplo com uma disciplina como geometria: "Ah! Mas isso é conhecimento lá da oitava 

série". O conteúdo pode ser de oitava séria, agora a abordagem é de nível superior. Vai precisar fazer 

demonstrações, e você vai dar um enfoque diferenciado porque você não vai aprender só aquilo que 

você vai ensinar. Então, mesmo sendo aquele conteúdo que ele está, entre aspas, acostumado a 

ensinar, ele vai ter uma outra visão. 

Pesquisador: Nesse ponto entramos então na questão dos saberes para ele [o aluno do curso de 

licenciatura] ensinar matemática. O futuro professor tem que saber muita coisa: tem que saber 

matemática, tem que conhecer pedagogia no sentido de: Como as pessoas aprendem? Como 

facilitamos o aprendizado de certo conteúdo? E depois juntar tudo isso. Ou seja, como eu uso aquilo 

que eu sei sobre aprendizagem e ensino com os tópicos da matemática do saber acadêmico que está 

escolarizado e planejado lá no currículo. Em que medida acontece este "link", ou este relacionamento 

entre os conteúdos matemáticos e o ensino? Eu sei que há disciplinas onde isso é mais complicado, 

por exemplo: Álgebra Linear II... 

Professora DE01: De fato, há disciplinas como a Álgebra Linear e a Análise onde os alunos dizem: "Ah! 

Mas a gente não vai ensinar isso!". Mas o que acontece é o seguinte, o professor não pode ter só a 

visão do que ele vai ensinar em termos de ensino fundamental e médio. Ele tem que ter uma visão um 

pouco maior do que a do aluno, e também ele, fazendo disciplinas como Análise e como Álgebra Linear, 

ele vai dar informações para o aluno, e vai passar conhecimento para o aluno do que ele pode fazer 

com aquele conhecimento que ele está aprendendo lá na sexta série, na oitava série. Do ponto de vista 

de justificar: "Ah! Mas porque é que eu estou aprendendo fração?", ou "Porque é que eu estou 

aprendendo matrizes?". Então porquê? Para que que serve isso? Bom, a Álgebra Linear mostra vários 

caminhos que ele vai seguir... 
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Pesquisador: Mas, então, isso é abordado durante o curso? Essas perguntas sobre "para que serve 

isso que eu estou aprendendo?", elas deixam o professor novato completamente sem chão. 

Professora DE01: É, mas o nosso licenciando, ao término do curso, ele está preparado para responder 

essas perguntas porque ele tem uma visão, dentro do curso que vai dar condições de ele justificar isso 

para os alunos. 

Pesquisador: E isso justifica a presença da matemática superior no curso, não é? 

Professora DE01: É, a até teve um polo em que eu estava trabalhando Cálculo II. E, na parte de 

integrais, aquela ideia de cálculo de áreas, de cobrir por retângulos, eu lembro que eu estava dando 

aula de Cálculo II no polo de Laguna e aí um aluno que é professor ficou maravilhado porque ele tinha 

descoberto uma maneira de ensinar para os alunos como calcular área, porque um aluno já tinha 

perguntado para ele como calcular a área de uma curva qualquer, e ele não sabia como fazer. Que 

dizer, com a ideia da integral ele já tinha como responder. Então, ai vai se abrindo caminhos para ele 

poder ensinar lá na escola mesmo. 

Pesquisador: Gostaria de falar agora, mais especificamente das práticas. Lá na ementa das disciplinas, 

aparece em várias disciplinas de saber específico uma separação, por exemplo oitenta x vinte: Oitenta 

horas para o conteúdo específico e vinte horas para a prática como componente curricular. Como 

funciona essa separação? É possível seguir estritamente esse 80 x 20? 

Professora DE01: Não. Não dá. 

Pesquisador: E como são inseridas essas atividades de prática, tendo ainda a especificidade de ser 

um curso a distância? Essa incorporação já deve ser difícil nos cursos presenciais... 

Professora DE01: É... Já no nosso curso presencial, apesar de em 2008, ele ter incorporado a prática 

como componente curricular nas suas disciplinas, os nossos professores...Eles têm uma 

certa...digamos, relutância em aceitar na disciplina dentro de sua carga horária um tempo x para a 

prática como componente curricular, no próprio presencial. E, o a distância tem ainda mais essas 

dificuldades. Então, a carga horária, se é respeitada? Eu acredito que não...Eu acredito que não. 

Pesquisador: Mesmo porque deve ser difícil você dividir estritamente 20 horas para as práticas. Mas, 

existem essas atividades de práticas previstas nas disciplinas? 

Professora DE01: Existem. Existem e os professores fazem. É claro que uns são mais criativos e outros 

menos criativos. Por exemplo, nesse momento a minha disciplina tem prática. Então, como é uma 

disciplina de matemática financeira, qual foi a nossa prática? Apesar de ter que ser uma prática 

pensando no ensino, a gente fez uma prática do ponto de vista de: já que é financeiro, vamos lá pro 

mercado, e vamos lá comprar uma geladeira, e ver a taxa de juros... Que tipo de financiamento? Se 

tem IOF...Se tem isso... Se tem aquilo...Vamos ver então qual é a taxa efetiva. Então, é prática. Porém, 

eu diria que não é uma prática de ensino. De ensino voltado para, ou pensando em escola né? 
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Pesquisador: Sim, mas em alguma medida, ele pode levar isso [esta experiência de pesquisa] depois. 

Porque é uma maneira absolutamente concreta de abordar a matemática financeira. 

Professora DE01: Sim, e, olha: é a segunda vez que eu trabalho matemática financeira no ensino a 

distância, e os resultados da prática na primeira turma foram excelentes. Assim, os resultados foram 

ótimos. Foram assim bastante interessantes, porque a gente deu um roteiro que eles deveriam seguir 

na hora de fazer a pesquisa numa loja ou numa financeira. Então: "Comprei um carro a prazo. Qual a 

taxa de juros? Mas se eu pagasse tanto, como ficaria esse desconto?". Então, a gente vê de foi 

superinteressante e os trabalhos que depois os alunos fizeram mostraram resultados surpreendentes, 

porque eles pensam assim: "Não professora, mas eu achava que era assim, assim e assim, e depois 

foi isso, isso, isso...". 

Pesquisador: Mas eu acho que ele pode levar isso sim para a prática dele, lá na sala de aula. Esse tipo 

de tarefa, apesar de, como a senhora disse, não ter um enfoque para sala de aula e ser uma prática 

sobre o conteúdo específico.  

Professora DE01: Mas assim, foi bastante interessante. Uma outra disciplina que eu trabalhei foi 

Cálculo I, que aí nós tínhamos a prática também, aí a gente explorou bastante a questão de funções, 

e a ideia de como é que a gente ensina no ensino superior. Dissemos: Vão lá pesquisem nos livros do 

ensino médio e mostrem como isso é ensinado no ensino médio e comparar. O que a gente vê de 

diferente num nível e no outro. 

Pesquisador: São atividades de prática. Se bem que há muita dúvida em relação a interpretação quanto 

ao que está prescrito: "Deve se inserir a prática como componente curricular.". Isso tem inúmeras 

interpretações. Essa interpretação [da UFSC] me parece válida. Apesar de que me parece também 

uma utopia a gente colocar tempo para isso. Porque pode acontecer de, por exemplo, o aluno vai a 

campo e vai numa loja e vai numa financeira...e, talvez ele extrapole essas vinte horas facilmente. 

Professora DE01: É. Na verdade, essa carga horária... E eu vou falar por nós do presencial, tá? Quando 

foi colocada essa distribuição de 20 horas aqui, e 15 ali... Foi mais pensando que, nós tínhamos que 

fechar um número x total de prática como componente curricular, e a gente queria distribuir nas 

disciplinas só que também não podíamos tomar muito tempo daquilo que era ensinado em termos de 

conteúdo da disciplina: "Ah não! Então se aqui eram 5 aulas, nós conseguimos colocar mais uma aula 

para essa disciplina". Então, aumenta a carga horária da disciplina para não perder, e não diminuir... 

Pesquisador: Então, na prática, aconteceu um aumento da carga horária? 

Professora DE01: Isso. 

Pesquisador: E a senhora comentou que em 2008 foi implementado esse novo currículo [com as 

práticas como componente curricular] no curso presencial. Mas o curso a distância já vinha com isso 

antes? 
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Professora DE01: Foi praticamente junto. Foi quase assim... A gente estava saindo do currículo da 

licenciatura de 1994 e já chagando para 2008 ser implementado o novo currículo, né. Mas, o curso a 

distância foi seguindo a discussão junto, só que ele começou primeiro, em 2005, com uma turma que 

foi inclusive do Maranhão. E aí a gente aqui com o presencial em Santa Catarina foi só em 2006. 

Pesquisador: Então, começou antes, essa questão das práticas na licenciatura a distância. E essa 

reestruturação do currículo é uma decorrência das diretrizes curriculares de 2001 e 2002, que o MEC 

publicou? 

Professora DE01: Sim, e inclusive no caso da licenciatura, agora, nós já estamos pensando em dar 

mais uma reestruturada...Para ajustar algumas coisas que a gente achou que podem ser melhoradas 

aqui e ali... Nós temos o NDE que está discutindo já isso. 

Pesquisador: Agora, do ponto de vista de "inovação", comparando o curso a distância com o curso 

presencial, quais são as características que o ensino a distância que pode ser considerada uma 

inovação para o curso de licenciatura. Há algum atributo ou característica que seja realmente 

inovadora, diferente daquilo que já era feito no ensino presencial? 

Professora DE01: Inovadora do ponto de vista do professor trazer para o curso presencial aquilo que 

ele aplica no curso a distância? É nesse sentido, não? 

Pesquisador: Não exatamente, mas pode ser também. Mas alguma coisa que seja muito propícia para 

se fazer a distância. Que a distância facilita. Como por exemplo, talvez... o uso da tecnologia. 

Professora DE01: Mas, assim, olha. Eu acho que, no caso específico do curso de licenciatura em 

matemática, eu acho que é muito: vamos para o tradicional. É quadro e giz. É isso o que funciona. Você 

pode dizer assim: "Ah! As vídeos aulas ajudam!". Ajudam, mas se você pegar os alunos do ensino a 

distância e perguntar: "O que é que vocês querem?". Ele quer o professor ali. Tudo bem que a gente 

vem de uma mentalidade que é, digamos, a do professor junto com o aluno, do professor facilitador, 

né? E, realmente facilita porque o aluno, no caso do ensino a distância, se você pensar em termos de 

conteúdo, e do que a gente exige que ele faça... é muita coisa, no meu entendimento. Porque no 

presencial, o professor vai lá, de uma disciplina, digamos de seis horas; são três encontros de uma 

hora e meia por semana que dão as quatro horas e meia, ou que sejam seis horas dependendo da 

disciplina e depois ele tem que estudar sozinho, porque ele já viu ali o professor contando a historinha 

daquilo que ele precisa aprender. Agora no caso do aluno do ensino a distância, ele não tem esse 

momento com o professor. Ele vai ter que tentar descobrir sozinho fazendo a leitura do material. E 

depois ele não tem um segundo momento para estudar sozinho, que seria o que o aluno do presencial 

faz. Então, eu acho assim, muito difícil mesmo. Nos dois momentos ele está sozinho. Por mais que ele 

tenha tutoria 24 horas, que ele possa contar com o professor, com dois tutores, com o polo, com os 

amigos...No fundo, ele está sozinho. Porque, a dúvida dele que as vezes, se ele estivesse do lado do 

professor ele resolveria em 5 minutos, as vezes ele carrega aquela dúvida um dia todo e ainda assim 

a resposta que só veio no outro dia e ele não entendeu muito bem... É uma dinâmica completamente 
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diferente. Tanto é que os alunos dizem assim: "Ah! Não dá para vocês virem mais vezes para cá?", 

"Não, não dá!". 

Pesquisador: Mesmo porque senão vira um curso presencial, não é? 

Professora DE01: Senão vira. Tem a vantagem, assim, do curso a distância...Já que você perguntou 

sobre o que é que pode colaborar...a ideia de que, de fato, o aluno a distância vai ficar ali no município 

dele. Ele não vai vir para a capital, e ficar aqui para trilhar outro caminho. Então eu acho que esse é 

um dos objetivos do ensino a distância: levar para o interior o conhecimento, e manter o conhecimento 

lá no interior, né? 

Pesquisador: É, e a grande missão do ensino a distância é essa: popularizar o ensino superior, aonde 

ele não consegue chegar de um modo diferente. 

Professora DE01: É. E se é a distância, o conhecimento chega e fica. E se ele vem para a capital... E 

eu digo por mim mesma, porque eu vim de uma cidadezinha do interior do Paraná com o objetivo de 

me formar e voltar. E eu não voltei! E nós recebemos muitos outros assim que não voltam. Então eu 

acho que isso aí é um dos objetivos do ensino a distância. Não é o único. Levar o conhecimento e 

manter o conhecimento lá. 

Pesquisador: E há alunos que estudam em lugares bem longe da capital.  

Professora DE01: Sim, é longe. E, assim... Tem o polo e muitos não são daquela cidade do polo, mas 

são de cidades vizinhas ...Então para esses também não é assim tão fácil. 

Pesquisador: E eu fico imaginando o esforço desses alunos para fazer o curso a distância... 

Professora DE01: Eu diria assim... Para o ensino a distância, o aluno que faz um curso a distância com 

consciência ... porque tem muitos que fazem, passam, mas não tem a consciência da importância 

daquilo o que ele está fazendo, né? Então aquele que faz com consciência, e diz: "Eu vou ser um 

professor!", né? O licenciado que entrou disposto a aprender para poder ensinar bem... eu diria que ele 

tem um mérito assim, muito grande. 

Pesquisador: E esses, vamos dizer, os "não tão interessados", entre aspas, existe algum 

acompanhamento no sentido de prevenir uma eventual evasão? 

Professora DE01: Olha, eu vou te dizer pelo nosso presencial aqui, que, quando eu entrei na 

coordenação agora em julho [2013] a minha primeira preocupação foi fazer um levantamento de 

quantos alunos a gente tinha no presencial, e ver o que é que a gente podia fazer para tentar diminuir 

a evasão. É complicado, porque um dos fatores que motivaria manter o aluno num curso de licenciatura 

seria dizer assim: "Olha, daqui a quatro anos você vai ser um professor e vai ser reconhecido". E isso 

não é. A gente não consegue assim. Se falasse assim: "Não, mas daqui a quatro anos você vai ser um 

médico.", e aí todo mundo diz: "Oh! Uma profissão honrosa!". Né? Aí é diferente. Então a gente não 

tem muitas ferramentas. Então, meu argumento com os alunos quando eu vejo que eles estão 
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desestimulados, eu digo assim: "Olha, só mais um pouquinho, daqui a pouco você está formado, e você 

vai ter o teu emprego...Você não ser empregado, né...Você não vai ter chefe te mandando... e você vai 

poder construir o teu trabalho dependendo só de você...e, você não vai ficar rico, mas também não vai 

passar fome!". Então, é assim. É uma linguagem bem simples para motivá-los a não desistir, porém, é 

claro que vender pastel na feira ganha mais do que professor, né? Infelizmente é isso. E talvez o feirante 

seja mais bem reconhecido do que o professor! Mas aí, nesse levantamento nós recebemos, digamos, 

uma média de 150 alunos por anos, então nós deveríamos ter uma média de 600 alunos no período de 

4 anos que é o curso... Mas hoje nós temos, matriculados, 350. Só o presencial. Mas, matriculados é 

uma coisa, e cursando é outra. Então a gente esbarra num problema assim, muito sério. Quando eu 

comecei como efetiva aqui há dez ou onze anos atrás, as minhas turmas de Cálculo eram turmas com 

40 alunos, depois 35, e hoje eu estou com uma turma de Cálculo III com 4 alunos. A minha turma está 

com 4, e tem outro professor que está com dois ou três, tem outro que está com mais quatro ou 

cinco...As turmas são inchadas, né, com 50 ou 60 alunos, nas primeiras fases, e depois começa a 

diminuir. Primeiro porque o aluno descobre que não é isso o que ele quer, e depois ele entra na 

licenciatura e ele vai ter que estudar. E, estudar muito senão ele não dá conta do recado. E, um outro 

problema sério é a questão dos alunos quotistas que estão entrando, porque em matemática se 

consegue entrar facilmente, e depois eles não conseguem acompanhar... E aí, está aumentando a 

evasão, e aumentando a evasão. Só que, quatro ou cinco alunos a gente deveria pensar que é o polo 

do ensino a distância, mas não: "É o presencial!". Esta última formatura que nós tivemos em setembro, 

referente aos formandos do semestre um, nós tínhamos seis alunos do presencial e oito a distância. O 

curso à distância tinha mais formandos! 

Pesquisador: Para o ingresso para o curso à distância se oferecem 50 vagas, não é? 

Professora DE01: Pode ser até 50 vagas, mas ai depende do polo. Tem polo que é 50, outros tem 40. 

É por polo. Mas, aqui, só pra te dar uma ideia, nós fizemos no dia 18 de novembro o levantamento das 

vagas para transferência e retorno. Nós tínhamos 40 vagas para entrada pelo vestibular, mas, só para 

transferência nós tínhamos 101 vagas. E, na licenciatura diurno, que são 65 pelo vestibular, tinha 149 

vagas por transferência. Então tem mais vagas ociosas do que pelo vestibular. E aqui nessas 

transferências o aluno pode sair de uma particular e pedir transferência. E também, eu já tive aluno que 

me disse assim "Professora, eu estou gostando da aula da senhora mas a senhora exige muito, e eu 

vou para a {nome de uma universidade particular}, porque lá é só pagar e eu tenho o diploma.". 

Pesquisador: Então eu fico pensando nas nossas salas de aula da escola básica daqui a alguns anos, 

não é? 

Professora DE01: É, porque nós temos alguns problemas, né...Primeiro: o mercado não está 

exigindo...o mercado não está exigindo...Porque se exigisse conhecimento para ele estar lá na sala de 

aula, ele não ia falar um negócio desses. Ele preferiu ir lá, pagar a mensalidade e ter o diploma dele, e 

abriu mão de um diploma de uma Universidade Federal. Mas é porque o mercado não exige. Porque 

na hora que ele for pago com a miséria que o estado paga, sendo o diploma da UFSC ou de qualquer 

particular que não tem o mínimo de comprometimento. Olha, nós aqui no departamento de matemática, 
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quando começou o ensino a distância, muitos professores eram contra. Inclusive eu [risos]. Mas, assim, 

a gente imaginava que o nível do curso não seria o mesmo, coisa e tal... Mas, eu acho que, ainda não 

é o ideal o nosso ensino a distância... 

Pesquisador: Mas, a senhora acha que não é ideal no nível de conhecimentos? 

Professora DE01: De conhecimento e de exigência, porque eu diria que se eu for exigir o mesmo que 

que exijo do presencial no curso a distância, iria aumentar a evasão. Em termos de conhecimento. Mas 

o curso a distância garante, pelo menos um mínimo de conhecimento para ele se formar. Por outro 

lado, porque é que a gente manteve o ensino a distância? Porque, mesmo, digamos, que não seja o 

ideal, a UFSC continua ainda fazendo um trabalho com qualidade e diferente de muitas Universidades 

mesmo no curso presencial. Então a gente, com a nossa grade curricular, mesmo que se abaixe um 

pouquinho o nível, mas ainda é um curso de qualidade. E eu acho que é por isso que está ganhando 

reconhecimento, tanto é que vários dos alunos que foram terminando o ensino a distância, foram já 

pensando numa especialização. Que dizer, se eles não tivessem conhecimento, eles não iriam pensar 

no "depois". E, no entanto, dos nossos alunos, alguns já até vieram para o mestrado. "Ah! Mas não 

foram bem na prova de admissão!". Tudo bem, faz de novo! Mas eles têm interesse. Agora, uma coisa 

que as vezes preocupa, assim, em termos de licenciatura...Porque, o nosso curso é um curso bom, 

modéstia à parte. Ele tem seus probleminhas? Tem. Tem muita coisa que precisa ser melhorada, e até 

o nosso presencial nós estamos rediscutindo para melhorar. Mas, o fato de ele ser um bom curso, ele 

faz com que o aluno se forme em licenciatura e tenha um certo conhecimento que lhe proporciona 

passar em concursos, e aí ele não vai para a sala de aula. Esse eu acho que acaba sendo ... Ou seja, 

boa formação não acaba na sala de aula. Como eu te falei, os nosso tutores com os quais a gente fez 

o curso de especialização para dar suporte e para que ficasse como tutor que pudesse ensinar os 

nossos alunos do ensino a distância. Eles aprenderam e disseram: "Bom, agora eu quero ir para o 

Mestrado.", e perdemos um bom tutor. Entende? É claro que o resultado é bom! 

Pesquisador: Sim, mas quando a gente pensa que as boas licenciaturas devem servir para elevar a 

qualidade de ensino na escola básica... 

Professora DE01: A gente quer isso, né! Mas aí ele se forma e diz: "Não, eu vou fazer um concurso no 

banco do Brasil!". E passa. Nós temos o polo de Itapema que o polo que vai ter o maior número de 

formandos, dez ou doze. Aí a gente fez um levantamento de quantos deles iam ser professores. E eles 

diziam: "Ah Não, eu vou fazer um concurso", e outro "Ah não, eu já fiz concurso e já passei.", entende? 

E isso são os bons alunos. Infelizmente, tem coisas de que a gente sabe que precisa para melhorar e 

educação, só que não estão ao nosso alcance...Nem das grandes Universidades. Talvez, deveria partir 

de cima uma ideia como uma que o Cristóvão Buarque disse: A gente tem que criar uma outra escola. 

Nós não podemos incialmente mudar as que aí estão, então, essas continuam como estão e a gente 

cria uma outra escola onde o professor vai ser valorizado, e vai ganhar, digamos, dez mil reais, mas 

ele vai ter que mostrar resultado e o aluno vai ter que mostrar resultado. A cada dois anos ele tem que 

fazer uma prova para ele se manter naquela escola, para manter o seu salário. Aí, nesse sentido talvez 

a gente pudesse estimular, né? Porque, nesse momento, com a abertura dos Institutos Federais, para 
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nós foi muito bom nas Universidades, porque os nossos alunos de Mestrado, quase todos, terminam 

aqui e já estão empregados. Ou mesmo os bons alunos da licenciatura que terminam a graduação, 

fazem concurso e passam. E isso estimula. Por outro lado, nós estamos querendo atingir o ensino 

fundamental e médio, não é? Então, quer dizer, tem um lado bom para esses alunos que estão se 

formando... Só que objetivo é que eles vão para a escola e isso não está acontecendo. É que eu acho 

que o governo tem que pensar em alguma coisa, né?  

Pesquisador: Professora. Suas considerações nos ajudarão bastante nas conclusões de nossa 

pesquisa, e eu gostaria de agradecer muito sua colaboração. 

Professora DE01: É, e eu acho que são muito importantes essas pesquisas, principalmente para dar 

subsídio ao MEC, porque o MEC está aprovando muita coisa que deveria ter um pouco mais de rigor, 

e às vezes essas pesquisas começam a mostrar assim: olha, tem que exigir um pouco mais! Então é 

importante esse tipo de trabalho. 

[Final] 

  



267 
 

 
 

Entrevista 02 

Identificação do Entrevistado(a): Tutora TD01 

Qualificação do Entrevistado(a): Tutora a distância (ou Tutora UFSC) de disciplinas de conteúdo 

específico do curso de Licenciatura em Matemática a distância. 

Data: 02/12/2013 Horário: 16 h 00 min  

Local: Campus UFSC – Florianópolis 

Tipo de entrevista: Presencial 

[Início] 

Pesquisador: Você é tutora a distância da UFSC, no curso de Licenciatura em Matemática. Por favor, 

comente sobre sua formação e experiência. 

Tutora TD01: Eu me formei em licenciatura plena em matemática na UNISINOS, a Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos em São Leopoldo. Eu sou gaúcha e vai fazer sete anos que eu estou morando 

aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu sou tutora a distância da UFSC, o tutor USFC. Eu não 

sou tutora polo. Existe o tutor a distância e o tutor polo. A nossa é a tutoria a distância. 

Pesquisador: Você fica aqui na UFSC. 

Tutora TD01: Isso. 

Pesquisador: Mas, vocês eventualmente vão ao polo? 

Tutora TD01: Na Matemática, não. Só os professores. Em outros cursos da universidade, como a 

Biologia, o tutor UFSC também vai até o polo duas vezes por semestre, mas na Matemática não. Mas 

eu nunca trabalhei indo até o polo. 

Pesquisador: Antes de iniciar a tutoria, você participou de algum curso ou treinamento para exercer a 

atividade de tutora? 

Tutora TD01: A nossa vaga para a tutoria fica condicionada a participação de um curso para a formação 

de tutores. Então, todo o semestre, antes de iniciar o trabalho da tutoria, a gente tem dois dias inteiros 

de formação. E a formação acontece de duas formas: A primeira parte é para os novos tutores, porque 

para os tutores antigos, mesmo que a disciplina mude, o ambiente em si já é bem mais familiar do que 

para aqueles que estão começando. 

Pesquisador: Mas os tutores que já tem experiência também participam? 

Tutora TD01: Sim. Porque há a parte do curso voltada para o ambiente e a parte referente às disciplinas 

que serão ministradas naquele semestre. 
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Pesquisador: Mas, por exemplo, nesse curso você não faz uma revisão dos conteúdos específicos da 

disciplina. 

Tutora TD01: Sim, por exemplo, a gente teve no início deste semestre uma formação onde a gente teve 

também tópicos da disciplina. 

Pesquisador: Eu achei que a formação era focada na forma de se comportar do tutor. Por exemplo, de 

um lado você tem que dar suporte às dúvidas, mas por outro deve estar atento àqueles alunos que 

estão diminuindo o ritmo e deixando de acionar o tutor. Não achei que fosse feita uma formação também 

específica para a disciplina. 

Tutora TD01: Sim. A gente dá uma explicação, como no semestre passado que teve a formação antes 

de começar a Matemática Financeira que foi agora em julho, que houve uma formação de dois dias. 

Daí num primeiro momento tem uma parte na qual uma determinada disciplina tem um tempo no qual 

é explanado o que vai ser trabalhado, quais serão as atividades avaliativas, é mostrado um cronograma 

das atividades e das visitas ao polo. Também para o tutor polo se situar. 

Pesquisador: E os tutores dos polos vem para essa formação? 

Tutora TD01: Sim. Os tutores UFSC, os tutores polo, e os professores participam em determinadas 

horas, principalmente na hora da explicação da disciplina. 

Pesquisador: Falando agora especificamente das características da EAD, uma das principais 

diferenças é que o ato de ensinar e o ato de aprender estão dissociados no tempo e no espaço. Isso 

também requer a figura do tutor, porque num curso presencial, o professor está lá e é ele que faz o 

contato com um número restrito de alunos. Na educação a distância pressupõe-se um número maior 

de alunos a ser atendido, e por isso também é necessária a figura do tutor para auxiliar. O tutor funciona 

principalmente como um facilitador do processo de aprendizagem do aluno. Em sua opinião quais são 

as vantagens e desvantagens do papel do tutor? 

Tutora TD01: A vantagem que eu vejo é que ele tem mais tempo para perguntar. Não é como no 

presencial que você tem aquela aula, e se terminou a aula, aí o aluno tem só a outra aula na outra 

semana para perguntar e tirar dúvidas. Mas, na medida em que você está estudando em casa ou no 

seu trabalho e surge uma dúvida, você já manda a mensagem. O tutor não precisa necessariamente 

te responder na hora, mas está gravada a mensagem e logo que o tutor vê a mensagem ele retorna. E 

a gente tem um cuidado de atender o mais breve possível. Até a nossa coordenadora pede que a gente 

abra o nosso ambiente todos os dias para não deixar muito tempo sem responder. 

Pesquisador: E, para esse contato, a forma de comunicação é o Moodle? 

Tutora TD01: Sim. Só que as vezes se usa um e-mail externo quando, por exemplo, estamos fazendo 

uma demonstração matemática que tem muita simbologia. Aí o Latex, as vezes no Moodle, fica difícil 

de se trabalhar. Ou então já se digitou tudo no Word e não é possível colar no Moodle com toda a 

simbologia; aí então o aluno manda por e-mail, para nosso e-mail. 
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Pesquisador: Isso pela dificuldade com a simbologia. Eu imagino como deve ser quando há 

necessidade de usar figuras, como na disciplina de Geometria. Você já fez tutoria de geometria? 

Tutora TD01: Sim. E de geometria analítica também. 

Pesquisador: E como foi? 

Tutora TD01: É por isso que é meio difícil ficar só no ambiente Moodle, né. Por isso que eles usavam 

também o e-mail. Porque muitas vezes eles queriam mostrar o gráfico, mostrar a figura. E até a gente 

tem uma ferramenta no nosso Moodle que é o Fórum, onde eles podem inserir dúvidas. E, vamos supor 

que ele tenha alguma dúvida e não consegue colocar o gráfico de uma elipse, por exemplo. Aí ele pode 

colocar em anexo, um arquivo no fórum. E daí, se outra pessoa quer olhar o anexo que ele colocou é 

só dar um clique ali, e pronto. Copiar o anexo para o Moodle é mais difícil, e muitas vezes a imagem 

desfigura. 

Pesquisador: Mas, uma vantagem de estar no Moodle é relativa ao fato de que, as vezes você 

respondeu a dúvida para um aluno e outro colega vem com a mesma dúvida. Então a resposta está lá 

no fórum já, e com o desenho anexado. 

Tutora TD01: Sim, mas a gente tem um cuidado muito grande com o fórum na questão das tarefas, 

porque geralmente as disciplinas são compostas de duas tarefas, duas provas e também o PCC, que 

á a prática como componente curricular. E, geralmente, essa tarefa para ser entregue, as vezes são 

exercícios e, se eles perguntarem no fórum e você responder, você vai responder e a outra pessoa 

pode entrar no fórum e copiar as ideias da tarefa. Então temos que tomar um certo cuidado com isso 

né. A gente procura, no fórum, para incentivar eles a estudar, colocávamos questões desafios para 

eles. Ou, colocávamos exercícios que estão no livro ou em folhar que o professor disponibilizou para 

eles fazerem. São atividades que estão até fora do material didático. Eu procurava nos livros para 

incentivá-los a estudar continuamente, e não só na véspera das provas ou da entrega da tarefa. Porque, 

infelizmente tem alunos que só estudam na hora da prova. 

Pesquisador: E o tutor consegue perceber que está estudando ou não? 

Tutora TD01: Sim. Ainda mais porque a gente tem aqueles alunos que nós já estamos acompanhando 

a mais de um semestre. Então sempre tem aquele que é mais assíduo no ambiente, que estuda mais 

diariamente. E geralmente esse aluno vai melhor do que aquele que só deixa para o momento antes 

da prova para perguntar alguma coisa. 

Pesquisador: E, vocês como tutores UFSC fazem intervenções com estes alunos que são "menos 

disciplinados"? 

Tutora TD01: Sim. Aí eu mando: "Ah! Está tudo bem?"; "Está muito compromissado?"; "Como estão as 

tarefas?"; "Não tem dúvida?"; "Me questione!". Vamos tentando incentivá-los, né: "Ah! Está no 

finalzinho! Tenha mais força e coragem no final do semestre!". E, eu até peço para o tutor polo, que 

está lá também pessoalmente, também fazer esse papel, né? 
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Pesquisador: Então, além do contato com o Professor, você tem um contato com o tutor polo. 

Tutora TD01: Sim, também. Porque a gente acaba conhecendo no curso de formação, em todo o 

semestre. 

Pesquisador: E como é o domínio do tutor polo em termos do conteúdo específico da disciplina? 

Tutora TD01: Tivemos introdução à Análise no semestre passado, e Introdução a Análise requer um 

pouco mais de estudo, e quem está na sala de aula na escola básica [como os tutores polo] dificilmente 

aplica. Ou seja, não é um conteúdo que está presente na prática de sala de aula, né. E daí, quando 

surge a dúvida para o tutor no polo, o tutor polo manda mensagem também para o tutor UFSC. Mas, o 

tutor polo ajuda, administra e presta a tutoria para todas as disciplinas que estão acontecendo naquele 

semestre naquele polo. Ele não é especialista em determinada disciplina. E aí nós conversamos com 

o tutor polo também por isso. 

Pesquisador: Mas então são muitas as tarefas do tutor UFSC: sanar as dúvidas dos alunos pelo 

ambiente, monitorar continuamente o ambiente, incentivar os alunos a produzirem, e auxiliar os tutores 

polo em suas dúvidas em relação ao conhecimento específico. Por dia, você dedica em média quanto 

tempo para as suas atividades de tutoria? 

Tutora TD01: A gente trabalha 20 horas semanais. 

Pesquisador: Sim, mas eventualmente não passa disso? 

Tutora TD01: Só passa nas semanas que tem que corrigir tarefas. 

Pesquisador: Porque a correção das tarefas também é uma atribuição de vocês? 

Tutora TD01: Sim. E, como agora o Professor Rubens e a Professora Silvia fizeram tarefas onde eles 

colocam o k em função do penúltimo dígito da matrícula, por exemplo. E aí, temos que olhar matrícula 

por matrícula e fazer: k=1, ou k=2, ou k=3....Então, o gabarito eu tenho que fazer para todos os k e ver 

o número da matrícula para fazer a correção. Então, nessa semana de correção, geralmente passa das 

20 horas. 

Pesquisador: Agora, voltando a nossa atenção para as atividades de PCC. A disciplina que você está 

trabalhando neste semestre, a Matemática Financeira, é um pouco mais concreta e tangível do que 

disciplinas como Análise ou Álgebra Linear II. Este nível de concretização facilita também a criação de 

projetos e atividades de prática como componente curricular. Você também faz suporte para as tarefas 

ligadas às atividades de prática como componente curricular? 

Tutora TD01: Sim. Se os alunos tiverem alguma dúvida na hora de fazer o PCC eles também podem 

nos questionar. 

Pesquisador: Porque o PCC também gera um trabalho final, além dos dois trabalhos e das duas provas 

de conteúdo específico? 
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Tutora TD01: Isso. 

Pesquisador: Outra disciplina que você tutorou foi... 

Tutora TD01: Foi Informática na aprendizagem da matemática. 

Pesquisador: E ela também tinha PCC? 

Tutora TD01: Também. E Álgebra Linear I, Geometria, Geometria Analítica também. 

Pesquisador: E essa atividade de PCC para os alunos é muito difícil? Eles necessitam de muito 

suporte? 

Tutora TD01: Não. Geralmente é uma atividade a campo, onde eles vão para lojas como a Professora 

de Matemática Financeira propôs agora; ou vão para a Escola para já ir tomando conhecimento de 

como é que funciona uma escola. 

Pesquisador: Mas esta atividade na escola é fora do estágio, não é? 

Tutora TD01: Sim. Eles vão para fazer o PCC. Para fazer algum questionamento para algum professor, 

ou para observar o livro didático que está sendo usado em relação àquela matéria x que ele está vendo 

na disciplina. 

Pesquisador: Mas, então, podemos dizer que a grande maioria dos acionamentos ao tutor UFSC são 

relacionadas a dúvidas do conteúdo específico da disciplina? 

Tutora TD01: Sim. A maior parte das dúvidas que eu atendo são a respeito de tarefas e exercícios. 

Sobre PCC são menores as dúvidas. Pelo menos nas disciplinas que eu atendi, que são todas 

disciplinas de matemática. A outra monitora é quem atende as disciplinas, vamos dizer assim, 

pedagógicas. E, nas disciplinas de dependência não tem PCC. 

Pesquisador: E, nas atividades de suporte, além do Moodle, vocês utilizam algum outro software para 

facilitar o aprendizado e o entendimento de determinado conteúdo? Vocês lançam mão desse tipo de 

recurso também na tutoria? 

Tutora TD01: Na Informática, que foi a disciplina do semestre anterior, o estudo é mais voltado para o 

LOGO que foi visto mais a fundo. Também teve o GraphEquation, e também o CabriGeometre. E daí, 

até o PCC foi feito com os alunos indo na escola fazer um trabalho propondo uma atividade na sala de 

informática de uma escola. E, daí algumas coisas eles não conseguiam porque geralmente nas escolas 

públicas daqui tem o Linux, não tem o Windows, e alguns programas não rodam. 

Pesquisador: Mas esta é uma atividade bastante frutífera para os alunos, não é? A tarefa de elaborar 

uma atividade, e depois ir à escola e aplicar. Apesar de todos os problemas. Mas, fora da disciplina de 

Informática. Digamos assim, em disciplinas como o Cálculo ou a Álgebra Linear há algum software 

utilizado para facilitar o aprendizado dos alunos? 
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Tutora TD01: Não, que eu saiba não. Mas, em Álgebra Linear tinha um trabalho até de um aluno que 

fez uma tese, onde tinham umas interações... Se não me engano é Álgebra Linear, ou não? Não! Acho 

que era em Geometria... Agora não me lembro... Mas, que tinha um tipo de joguinho interativo para o 

aluno visualizar tal conteúdo, mas eu não me lembro de qual é o conteúdo porque faz muitos anos... 

Acho que foi a primeira disciplina que eu ministrei. Se não me engano. Mas, os professores quando 

veem artigos ou atividades interessantes também postam no Moodle como material de apoio. E, se 

eles [os alunos] quiserem abrir...Porque não é obrigatório para eles abrirem, mas para que quer se 

dedicar e evoluir mais na sua aprendizagem, né. Está ali no ambiente.  

Pesquisador: E, na sua opinião de tutora, qual é a principal diferença entre tirar uma dúvida de 

matemática de um aluno que está junto com vocês, e tirar a mesma dúvida de um aluno a distância? 

Tutora TD01: Eu acho que é a escrita. Até você digitar para responder um questionamento, você 

demora um pouco. Não é rápida a resposta. Por exemplo, eu posso estar on line agora e outra pessoa 

on line me faz uma pergunta, e, daí até eu digitar aquilo tudo para ela entender, ou usar o MathLab, ou 

pela fórmula que você tem que usar...Às vezes o ambiente demora um pouco, né. Muda a agilidade na 

hora de responder. 

Pesquisador: E, por exemplo, e se ele fez uma pergunta e não entendeu sua resposta? 

Tutora TD01: Eles me retornam. 

Pesquisador: Então, eles são insistentes. 

Tutora TD01: Alguns sim. Vai depender do aluno, né. Porque tem aluno dedicado, tem aluno mediano 

e tem aquele aluno que também, assim como numa escola normal, não é tão dedicado. Aquele que é 

dedicado, ele responde e às vezes a gente fica uma hora batendo papo, assim que nem o “MSN23”, via 

ambiente.  

Pesquisador: Como um chat? Existe a ferramenta de chat no ambiente? 

Tutora TD01: Foi tentado o chat, mas não deu muito certo porque tem que ter determinado número 

mínimo de pessoas e as vezes caía o chat, e, então por isso é que essa ferramenta não é mais tão 

utilizada. 

Pesquisador: A ferramenta prioritária para tirar dúvida é o fórum? 

Tutora TD01: O Fórum e o ambiente. Mais o ambiente. Porque, o fórum, como fica gravado, muitas 

vezes a pessoa tem vergonha de perguntar porque pensa "Ah! O que meus colegas vão achar se eu 

perguntar tal coisa?". Ou, a dúvida até "Ah! Será que minha pergunta não é muito simples?", ou "Será 

que minha dúvida não é trivial?". Ou, o aluno tem vergonha de perguntar no fórum, né, porque daí os 

outros vão ver e todo mundo tem acesso ao fórum.  

                                            
23 Serviço comercial da Internet para troca de mensagens instantâneas on line. 
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Pesquisador: Mas, eu tinha a impressão de que nesse ponto havia uma diferença grande em relação à 

sala de aula. Porque, eu sei que na sala de aula acontece isso: o aluno ter vergonha de perguntar. Eu 

imaginei que à distância não aconteceria esse fato, porque a exposição dele seria menor. 

Tutora TD01: E até no curso da formação que a gente tem a professora diz: "Ah! Vamos incentivar o 

fórum! Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros.", né. Mas alguns alunos tinham, e tem até 

agora uma resistência com a ferramenta. 

Pesquisador: E, quando ele manda a mensagem pelo ambiente, é só você e ele que veem, não é? 

Tutora TD01: Sim. E o que você manda para ele, ou o que ele manda fica gravado no histórico das 

mensagens. Os alunos inclusive, e você pode perguntar para a tutora do estágio supervisionado, 

criaram uma ferramenta chamada Diário de Bordo bem legal do Estágio, em que eles postaram 

inclusive fotos no ambiente, e tudo mais...   

 

Pesquisador: E no estágio também se abre outro nível de possibilidades para a troca de experiências 

... 

Tutora TD01: Houve até alunos que, parece que filmaram o estágio e colocaram o videozinho do 

arquivo que foi gerado no ambiente.   

Pesquisador: E, na sua tutoria para as disciplinas de Matemática, você percebe questionamentos dos 

alunos em relação ao futuro deles na sala de aula? Por exemplo, o aluno te pergunta "Mas, para que 

eu estou estudando integral tripla”? Quando eu vou usar isso na sala de aula?". Aparece esse tipo de 

preocupação? 

Tutora TD01: Não. Em relação a sala de aula, não. Eles não se preocupam muito com isso. 

Pesquisador: Então, com você os alunos são mais diretos em relação ao conteúdo. 

Tutora TD01: É, sem se preocupar com o pedagógico. Pelo menos nas disciplinas que eu ministrei, né. 

A única exceção é quando vai para o PCC, né. 

Pesquisador: Agora, de forma geral, o que você enxerga como inovações específicas dos cursos a 

distância? Se é que elas existem. 

Tutora TD01: Eu acho que é o material de acesso, né. Porque o aluno, quando ele entra, eu não tenho 

acesso ao material dos semestres anteriores. Mas, o aluno, ele abrindo a página tem acesso à todas 

as disciplinas que ele já fez. Vamos supor que ele está no estágio e lembrou de uma tarefa que ele fez 

em geometria analítica. E ele está no estágio lá no ensino médio, e está estudando parábola. E, ele 

que pegar um exercício para fazer uma provinha, por exemplo, com seus alunos. Ele pode ter acesso 

a essa atividade que ele já fez no ambiente. 
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Pesquisador: Nós estamos num cenário, no qual a cada ano a cada vez menos alunos se inscrevendo 

para cursar as licenciaturas. Há poucos alunos ingressando, e, dos que entram poucos saem formados. 

A evasão é muito grande. Como tutora, quando você percebe que um aluno está diminuindo sua 

participação no curso, além do incentivo do aluno pelo ambiente, você tem algum outro tipo de ação já 

tentando prevenir uma desistência? 

Tutora TD01: Tem uma colega tutora polo lá de Canoinhas, por exemplo, que para fazer os alunos não 

evadirem...E o polo de Canoinhas é um polo no qual os alunos tem as notas não tão altas, diferente, 

por exemplo do polo de Itapema, onde os alunos tem notas mais altas... E, essa tutora de Canoinhas 

fez até um quadro no polo assim: "Fulano está fazendo tal e tal disciplina, então, o que falta entregar?". 

Pesquisador: Para conseguir ter um acompanhamento mais de perto... 

Tutora TD01: Isso. Só que, se formar...Não vai se formar acho que nenhum...Porque eles são um polo 

muito fraco.  E também eles não estudam muito. 

Pesquisador: É, e tem essa questão da disciplina que é complicada. Porque o aluno a distância tem 

que ter disciplina, ele tem que ser regrado... 

Tutora TD01: É, e assim... Quando eu mando aquelas mensagens na dependência: "Ah! Vamos 

estudar?". Tem alguns que nem me respondem. Nem escrever um "obrigado pela atenção", eles não 

escrevem, né. Ou seja, está tão desligado com o curso que está praticamente abandonando. E um 

curso de Matemática exige estudo, e não é um curso que dá pra fazer assim, sem muito estudo. Então, 

exige estudo e não é muito valorizado. Porque você chega em sala de aula e às vezes parece que está 

nadando contra a maré, né. E, a questão salarial de um curso de matemática em relação a outros 

cursos de graduação... Também, são vários fatores... 

Pesquisador: Nós podemos dar uma olhada no Moodle e no ambiente no computador? 

Tutora TD01: Sim. 

Tutora TD01: Veja que tem bastante computadores aqui [na sala de tutoria a distância] porque nos 

semestres anteriores, como ao todo ingressaram 500 alunos e agora parece que estamos com 35, e 

tínhamos dois tutores por disciplina e agora é só um por disciplina. Por isso que tem tantos 

computadores aqui. 

Pesquisador: É, e tem uma infraestrutura grande aqui para a tutoria. 

Tutora TD01: Sim. 

[ a tutora apresentou as principais telas do ambiente: a tela de mensagem, o fórum de dúvidas, o 

histórico de questionamentos e um aluno, o plano do curso, o cronograma das atividades do curso, as 

tarefas, as instruções para um projeto de PCC e etc. Durante a apresentação das telas surgiu um 

questionamento]. 
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Pesquisador: Eu percebo que os cursos nos quais você está entrando são bem estruturados e 

organizados no ambiente. Com cronogramas e distribuição de tarefas bem detalhadas. Todos: 

professores, tutores polo, tutores UFSC e alunos sabem tudo o que vai acontecer, como tem que 

acontecer, quando e onde acontecerá. E esta organização precisa ter não é? Eu acho que essa é outra 

diferença do curso a distância em relação ao presencial: Quando você está sozinho você administra o 

curso com base no seu tempo e no ritmo doa alunos, mas quando você não está sozinho ministrando 

o curso se não estiver tudo bem discriminado, como é que todos vão trabalhar de forma sincronizada? 

Tutora TD01: É, e ...Esse cronograma já é apresentado na formação, e daí vamos supor que o tutor 

polo que é que está lá mais no dia a dia diz: "Ah! Mas os alunos lá do polo não vão dar conta de fazer 

isso, isso e isso até tal data. Não dá para trocar?". E daí, o professor: "Ah, dá.", ou então, "Eu vou 

pensar.". Então essa formação serve também para a gente planejar também. Porque daí, como se tem 

acesso ao planejamento já no curso de formação, ele pode ser maleável logo no começo para que 

ocorra um melhor aprendizado. 

Pesquisador: Eu te agradeço muito a atenção e sua participação em nossa pesquisa. E, peço desculpas 

pelo seu tempo que tomei. 

Tutora TD01: Não há problemas, e pesquisas são necessárias para enriquecer o trabalho e melhorar 

cada vez mais. 

[Final] 
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Entrevista 03 

Identificação do Entrevistado(a): Tutor TP01 

Qualificação do Entrevistado(a): Tutor Polo (ou Tutora UFSC) de todas as disciplinas de 

conteúdo específico e de conteúdo pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática a 

distância. 

Data: 03/12/2013 Horário: 15 h 00 min  

Local: Polo Presencial de Itapema – Itapema/SC. 

Tipo de entrevista: Presencial 

 

[Início] 

Pesquisador: Fale-nos um pouco de sua formação e percurso profissional. 

Tutor TP01: Bom... Eu sou formado em Licenciatura por uma faculdade particular, não pela 

UFSC, e sou professor da rede pública estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. 

Pesquisador: E, de todos os polos que atendem o curso de Licenciatura em Matemática da 

UFSC, você sempre atuou aqui em Itapema? 

Tutor TP01: Sim, desde o início desse curso que está formando uma turma agora. 

Pesquisador: Lá em Florianópolis, em conversas que tive com professores e tutores UFSC do 

curso, esse polo de Itapema foi sempre citado como um ótimo polo, com um número alto de 

formando em relação aos outros ... 

Tutor TP01: É! Esse polo [Itapema] está formando 10, né. E desses 10, 5 estão indo para o 

Mestrado na UFSC. Elas já receberam as cartas, eles já fizeram o processo seletivo. Mas, eles 

ainda vão passar pelo curso de verão, né, que é um curso de Análise. É uma disciplina só, que 

daí, fazendo esse curso que é de uma mês e meio, aí eles já ganham a bolsa, né. Para fazer o 

mestrado. 

Pesquisador: Mas, aí eles terão que se deslocar até a Federal de Santa Catarina. Não é? 

Tutor TP01: Sim, eles vão todos os dias e depois se eles passarem, parece que eles vão alugar 

um apartamento lá, ou uma coisa assim... E, pelo que os professores falam lá, esses alunos 

aqui dão um show, né. Porque, a partir do momento que essa mesa aqui, para nós aqui, ela 

começou a funcionar como um centro de um grupo de estudos, nós conseguimos manter o 

pessoal porque, no começo houve uma debandada muito grande, né. E, depois que a gente 

conseguiu fazer com que eles trabalhassem em grupo aqui, a gente vinha aqui para esse 
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quadro que era só da Matemática no começo, e um começou a ajudar o outro. Então, começou 

a interação no grupo. Daí a gente conseguiu manter o grupo. 

Pesquisador: E, eles criam essas redes para vir aqui e estudar juntos?  

Tutor TP01: Sim. Sim. 

Pesquisador: Embora isso não seja obrigatório, pelo curso... 

Tutor TP01: Não é obrigatório, né. Mas aqui, o sucesso nosso aqui foi exatamente esse. Os 

dez [alunos do polo] ficaram, os dez se uniram e os dez vão se formar juntos. 

Pesquisador: E vão sentir falta um do outro... 

Tutor TP01: Vão, porque são quatro anos e meio, não é? E a outra coisa também do ensino a 

distância é que você conhece a vida de todo mundo, né. Já no ensino presencial, você vai lá, 

dá a tua aula e é outro mundo. O aluno faz pergunta, né... Aqui não. Aqui eles criam uma 

amizade muito grande, e uma confiança, né. 

Pesquisador: Acho que isso é uma característica: o aluno fica mais afastado do professor, mas 

fica muito mais próximo de quem está estudando junto. E, principalmente de vocês, tutores 

aqui no polo que eles encontram toda a sexta e todo o sábado. Não é? 

Tutor TP01: Sim, sim. E, o sucesso desse grupo está relacionado ao fato de que eles 

começaram a vir às terças e quarta também. Então, quando tinha, por exemplo, uma atividade 

para fazer, ou uma tarefa, ou uma prova, eles vinham e discutiam e iam para o quadro...Mesmo 

com tutor ou sem tutor, eles vinham.  

Pesquisador: E pediam para você vir também nesses dias? 

Tutor TP01: Quando necessário sim. Mas, foi muito bom. E depois também... é uma equipe 

mais adulta, né. É outra coisa, né. Quase todos já com profissão definida. 

Pesquisador: E tem vários alunos no polo que já são professores, não é? 

Tutor TP01: É, no nosso polo, dos dez aqui, na verdade atualmente tem dois. Tinham três. 

Tinha uma, mas que passou no concurso da Caixa Econômica agora. Então foi para a Caixa, 

né. Lógico, né. Sabe que, financeiramente compensa. Dos outros alunos, um é fiscal do DENIT, 

um é bombeiro militar. Então é um perfila assim, bem diferente, né. Daí nós temos dois que 

estão lecionando. Tem outros dois que eu acho que vão lecionar também, e esse pessoal que 

ia começar a lecionar agora está indo para o mestrado, né.  

Pesquisador: E isso é um assunto que estava conversando com uma professora da UFSC. 

Porque o curso é muito bom. Falo isso com base na análise da ementa das disciplinas, da 

distribuição de carga horária, e são raros hoje os cursos que tem quatro anos e meio de duração 
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para formar professores...E, o que a gente defende também é que esse tempo é necessário. 

Então, é um curso bom... 

Tutor TP01: E puxado, puxado! Olha eu fiz faculdade... e fiz outra faculdade agora. Estou 

dizendo que fiz outra como tutor. Porque, faz mais de vinte anos que eu sou formado, e eu me 

formei numa instituição particular. Então, muitas disciplinas que nós tivemos aqui, eu não tive 

lá. Álgebra III a gente não teve, e a Análise nós tivemos apenas a Introdução, e aqui nós tivemos 

duas etapas de Análise, né. Então, eu fiz um outro curso.  

Pesquisador: Mas, você hoje é professor da Rede, não é? 

Tutor TP01: Sim, do Estado. Da rede estadual. 

Pesquisador: É que as matérias do curso de licenciatura são diferentes daquelas da escola... 

Tutor TP01: Totalmente! 

Pesquisador: Então... E os alunos não ficam apreensivos com isso? Pois, eles já estão 

estudando a distância, e aí começam a estudar coisas que..., por exemplo, os dois que já são 

professores começam a fazer essa relação com o que eles veem no curso e o que devem 

ensinar na escola... 

Tutor TP01: É, e mesmo agora nessa época de estágio, por exemplo nós temos a pesquisa 

didática em que eles tiveram que ir à sala de aula, eles perceberam que a matemática mesmo 

do ensino médio que é dada ali, não tem nem sentido comparar...Jamais você vai mandar um 

aluno do ensino médio desenvolver um teorema, ou essas coisas assim, né. Mas, por outro 

lado eles tem consciência também de que eles não querem parar, né. Se eles fossem parar por 

aqui, o objetivo desse grupo que permaneceu, mesmo aqueles que não estão indo para o 

mestrado lá, eles pretendem fazer outros cursos. Sabe? Especialização... Então eles vão 

continuar. Mas realmente, eu atendo alguns alunos da EAD de uma instituição particular, e não 

tem nem comparação.   

Pesquisador: Você também é tutor de uma instituição particular de ensino superior  

Tutor TP01: Não. Eu só ajudo assim...sabe...aulas particulares. Mas não tem nem comparação! 

O nível mesmo... A UFSC, ela cobra muito e ela forma poucos... Isso, se você for pensar em 

termos de prefeitura... é caro! Porque no começo você vai empregar...porque vão entrar 55 

alunos, e vai formar 10 ... Isso aqui [em Itapema], mas um polo que está formando um...outro 

está formando dois...Tem turmas aí que não vão formar ninguém! E eles não baixam o padrão, 

né. Até certo ponto eles entendem que a UFSC chegou num ponto, e ela não quer descer. 

Isso... Mas por outro lado, se você for levar politicamente pela instituição que mantém o polo, 

é preocupante! A gente sabe que o produto que está saindo daqui está saindo um produto 

lapidado, pronto! Mas, a quantidade de produto... 
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Pesquisador: E ainda tem o agravante de que ele [o aluno do polo] sai, e as vezes não vai atuar 

na sala de aula ... É que a formação é tão boa... 

Tutor TP01: É e se você compara o bacharel de lá [das instituições particulares] e a nossa 

licenciatura aqui... a única coisa é que o bacharel não tem as disciplinas pedagógicas. Só isso. 

Porque o nível da matemática é o mesmo. 

Pesquisador: E, por falar nas disciplinas pedagógicas, eles [os alunos] vem aqui [no polo] para 

estudar também as [disciplinas] pedagógicas? 

Tutor TP01: Sim, vem. Mas não gostam! Você sabe que, quem gosta de cálculo não gosta de 

decoreba. Essas coisas de teoria, essas coisas assim, né? Então quando é filosofia ou 

sociologia, eles detestam. E eu também detesto isso.  

Pesquisador: Mas eles vêm para estudar? 

Tutor TP01: Sim, porque eles querem manter o nível não é? Mas, mesmo assim, se você for 

comparar, nós temos alunos aqui que, por exemplo, na Análise Matemática I e II, ele foi com 

média 9,5; e, no mesmo semestre nós tínhamos a Introdução à Didática e ele foi com 6, com 

muita dificuldade. Só para passar! Mas é porque ele só estudava o suficiente para passar.     

Pesquisador: E como eles fazem naquelas disciplinas que tem aquela parte de prática, o PCC? 

Por exemplo, eu conversei com a professora que está ministrando a Matemática Financeira e 

ela falou que no curso são 80 horas teóricas e 20 horas das práticas... 

Tutor TP01: É...eles têm que fazer a prática, e inclusive muitos deles estagiaram com as minhas 

turmas na Escola. Porque daí, até por um lado, a gente podia sair dali depois e conversar, né. 

Dizer "Olha, isso aqui foi bom e isso aqui não foi bom". Mas eles estagiaram. Eles se 

prepararam. Primeiro eles assistiram 10 aulas, né, e eles foram lá assistir as minhas aulas, e 

depois eles ministraram aulas. Eles tinham praticamente um mês para isso. Teve uma turma 

que deu 12, outra que deu 13, e o máximo até 18 aulas. Mas a maioria f oi em torno de 12 

aulas. Que dizer, três aulas semanais, né, e eles ficaram um mês. Primeiro eles assistiram 

[aulas] por um mês, e daí eles faziam um relatório em cada aula. E, eles podiam filmar, e aquela 

coisa toda né, e daí nós trocávamos. Aí eu sentava lá atrás e eles ministravam a aula. 

Pesquisador: Que dizer, neste contato com você aqui, você ainda abriu as portas da escola... 

Tutor TP01: É, mas dos dez [alunos do polo], cinco estagiaram comigo. Outros faziam em 

outras escolas porque aqui nós tempos dois [alunos] de Itajaí, nós temos um aluno que vem de 

Bombinhas, tem outro que vem lá de Tijucas... Tem um do Maranhão. 

Pesquisador: Do Maranhão? 

Tutor TP01: É que a UFSC, a quatro anos atrás, ela fez o mesmo trabalho que ela está fazendo 

conosco aqui...ela fez no Maranhão. Então tem alguns resquícios, alunos que ficaram com 
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algumas pendências e eles estão vindo aqui. Fazer aqui em Itapema. Por exemplo, sábado 

agora o rapaz veio. Ele veio porque eles passaram...Eles fizeram Álgebra II e III, Fundamentos 

I, e Análise aqui. E foram aprovados, e agora só tem mais um que está repetindo Física. Ele 

vem de avião até Florianópolis, de Florianópolis pega um ônibus, vem aqui, faz a prova, volta 

para Florianópolis e vai embora. Uma loucura, né. 

Pesquisador: E ele é do primeiro curso da UFSC ainda... logo quando começou, não é? 

Tutor TP01: Isso, é! 

Pesquisador: Mas, voltando para as práticas...A atividade de prática a que me refiro não é 

exatamente o estágio. Me refiro àquela prática que está incorporada em todas as disciplinas. 

Por exemplo, a professora de Matemática Financeira comentou que eles [os alunos] tem uma 

atividade na qual eles dever ir a lojas, financeiras... 

Tutor TP01: Isso, é. É porque algumas disciplinas às vezes têm o...que chamam PCC...a 

prática. Então, quase todas elas [as atividades] são voltadas para a prática, tá. Então, por 

exemplo, em Matemática Financeira sim, tem a da loja. Tem as situações onde eles vão na 

própria escola aplicar alguns probleminhas. Então eles criam umas duas ou três situações 

problemas e vão lá aplicar com os alunos. Daí, eu chego lá, e a gente explica. Por exemplo, eu 

trabalho num colégio particular, e dois deles [alunos do polo] foram lá no colégio particular 

porque eles queriam ver qual é a diferença ... Né, foram lá e aplicaram na oitava, e, os mesmos 

problemas aplicaram no primeiro [ano do ensino médio], para ver se tinha diferença entre a 

oitava e o primeiro ano, ou o ensino médio, né. E, quase todas [as disciplinas] e praticamente 

todas têm [o PCC]. Até Libras tem.  

Pesquisador: Mas, como é para eles [os alunos]? Eles gostam desse PCC? 

Tutor TP01: Olha...acontece que algumas disciplinas, por exemplo, agora nós temos Análise 

de Pesquisa Matemática e, é muita atividade. Eles estão acostumados, por exemplo, nós 

estamos tendo a Matemática Financeira e Tópicos de Física Matemática. Aí, ali dentro nós 

temos duas tarefas em que eles mandam uma lista e o aluno tem que fazer e entregar, e tem 

a prova, e uma vídeo conferência e uma aula presencial. Então, se divide assim, eles têm uma 

tarefa...uma lista de tarefas e daí, primeiro eles assistem uma aula presencial, e daí o professor 

manda a lista de exercício. Daí tem uma vídeo conferência, dentro de um mês, mais ou 

menos...Aí o professor esclarece mais algumas coisas. Aí tem a prova. Isso já são 50% do 

semestre. Nos outros 50% é a mesma coisa. Nós temos o presencial de novo, aí tem mais uma 

lista de exercícios, e depois tem a prova e a vídeo...e mais o PCC. Acontece que, quando é 

matemática eles adoram ... Por exemplo, nós tivemos agora uma disciplina de Análise 

Matemática que para você ter uma ideia, eles já estão com 18 notas num semestre.   

Pesquisador: De trabalhos? 
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Tutor TP01: De atividades. Então é muita atividade que toma muito tempo porque tem que fazer 

muita pesquisa...e, eles não gostam de ler, né? Porque, por exemplo, você pega lá um teórico 

e você tem que ler muito para entender a filosofia dele. E daí se perde muito tempo com isso. 

Daí eles não gostam. Agora, se fosse aqui, por exemplo, Cálculo III, tá. Daí eles vão batalhar, 

e eles vem pra cá discutir...Daí eles ... Tá como eles querem.  

Pesquisador: E, agora, falando um pouco do seu papel de Tutor TP01: É claro que eles devem 

te pedir muita ajuda na matemática... 

Tutor TP01: É, no começo. Mas depois aí eu sento junto com eles, e daí eu participo como se 

eu fosse um aluno, sabe? A gente discute de igual pra igual. Mas, no começo sim, no começo 

e até entrar no ritmo, e, depois que a gente criou esse grupo aí. Mas é fantástico... e eles 

trabalham sozinhos. 

Pesquisador: Sim, mas eu estava pensando em outro papel que é o de incentivar os alunos. 

Porque existe uma questão, e que não é exclusividade da UFSC, que é a da evasão. Num 

curso a distância o aluno pode se sentir muito sozinho...E quando o aluno se sente sozinho a 

chance de desistência pode aumentar. Eu queria que você falasse então desse papel de 

incentivo aos alunos para que eles não desistam.  

Tutor TP01: Ah! Nós criamos uma família, sabe? Então a gente conseguiu...Antes, nós 

tínhamos mais uma tutora, e nós éramos dois tutores aqui quando era um número maior [de 

alunos], e, depois, por uma questão financeira tiraram uma tutora e a gente não achou nada 

legal. Porque, queira ou não queira, você está com quatro disciplinas e você tem que estudar 

essas quatro disciplinas, e, no nosso polo deu sorte porque já são cinco semestres que nós 

não sabemos o que é um aluno ficar em dependência aqui. Nenhum fica. Agora até eu estava 

brincando com eles e dizendo: "Olha! Agora eu sou obrigado a pedir para algum de vocês pegar 

uma dependência, ou faltar, ou alguma coisa aí, para eu ficar com o salário [a bolsa tutor] mais 

três ou quatro meses.". Porque senão agora em dezembro já encerra porque eles vão estar 

todos aprovados, né. Enquanto que os outros polos têm dependência. Por exemplo, tem polo 

que tem dependência de quase cem por cento. Mas aí, a gente conseguiu...Esse grupo é muito 

unido... Quando as vezes a gente vinha aqui [no polo] e não dava aqui, ai a gente se reunia no 

apartamento de um ... na minha casa nós fizemos vários churrascos. Então a gente faz 

churrasco e a turma toda leva lá as coisas, faz lá uma festa. Mas primeiro, antes da festa, se 

tiver uma atividade vamos fazer primeiro a atividade. A gente brinca porque eles fazem um 

"esquenta" para as provas.   

Pesquisador: Tudo isso faz com que o aluno não se sinta tão sozinho... 

Tutor TP01: Ah Não! Esse grupo aqui não. Esse grupo aqui é muito unido. 

Pesquisador: E, talvez isso colabore para que esse seja um dos polos com menor evasão... 
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Tutor TP01: É, e a gente foi lá [na UFSC]. E, nós ficamos até...assim... admirados, porque eles 

[UFSC] criaram mais três cursos, três polos diferentes, abriram mais uma edição em Indaial 

onde agora vai se formar um, e nós aqui com esse sucesso todo e eles não abriram para nós. 

E nós já estávamos com uma lista de cento e cinquenta alunos aí. Agora, parece que 

concordaram e parece que vai abrir 30 vagas aí de novo [para o polo de Itapema].  

Pesquisador: E aqui já tem gente esperando para ingressar no curso? 

Tutor TP01: Tem, porque a gente faz bastante divulgação. Por exemplo, no colégio em que eu 

dou aulas, nós estamos formando duzentos e trinta alunos no terceiro ano e tem muitos que 

não querem sair daqui [de Itapema], e muitos nem sabiam do nosso curso. Então a gente 

começou a divulgar, mesmo porque agora aqui abriu vários cursos [a distância, da UFSC e de 

outras instituições públicas]: ciências contábeis, administração, ciências financeiras ... Tudo 

voltado para a matemática. 

Pesquisador: Mas você abordou uma característica importante. É o fato de ele não precisar sair 

daqui [de Itapema] para fazer um curso superior.   

Tutor TP01: Sim, mas ainda existe... e temos que quebrar ainda um tabu, porque eles acham 

que porque aqui está funcionando ainda numa escola, que ainda não tem aquele valor, sabe? 

Que dizer, nós temos noventa por cento da nossa clientela de fora, muito mais de fora do que 

quem está aqui em Itapema, exatamente por isso. Eu ainda acho... e tem aquele velho tabu 

das instituições financeiras que mantém alguns cursos, onde o aluno vai lá para fazer a prova 

e não tem nem tutor para cuidar da prova, e ele pode abrir a internet e fazer tudo... e bem 

próximo daqui. Um rapaz até saiu daqui e em um mês e meio ele concluiu e recebeu o diploma. 

E para o Estado [rede pública estadual] vale né.  

Pesquisador: Fale um pouco mais das suas atividades de suporte junto aos alunos. 

Tutor TP01: Ás vezes eles se tornam até chatos... Porque as vezes nem toda hora você está 

disponível, ou o polo está disponível para eles.  E eles querem... E se bobear, de repente chega 

sábado à tarde e nós estamos já no horário pra sair e eles vem para cá. Mas isso é muito bom... 

Isso é o sucesso. 

Pesquisador: É, isso é uma coisa que parece estar ficando evidente. 

Tutor TP01: Ah Não! Se não faz o grupo de estudos fica muito complicado. Nós temos uma 

aluna aqui que é uma aluna que nós mantivemos por um ano, ou um ano e meio "na marra" 

aqui. E Hoje ela é a mais feliz do mundo porque vai se formar em Matemática. 

Pesquisador: E também, nesse curso, todas as funções e papéis são bem desenhados. Tudo 

é muito bem estruturado para dar suporte ao aluno a distância...  
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Tutor TP01: Sim, sim... Mas deixa eu te falar uma coisa... Na segunda feira eu estava falando 

com os alunos, e muitos não vão fazer o vestibular porque quando eu disse que funcionava [o 

curso] no Bento Elói [escola municipal na qual funciona o polo de Itapema], disseram: "Ah, mas, 

no Bento Elói? Ah eu não vou estudar no Bento Elói!". Quer dizer, ainda tem essa coisa assim... 

da nossa instituição estar funcionando dentro de uma escola municipal. Sabe aquela guerrinha 

de colégios municipais assim... 

Pesquisador: Mas, porque para eles, se entrarem aqui eles acham que estão estudando na 

Escola Municipal. 

Tutor TP01: É... que não estão estudando na Universidade, mas estão estudando no Bento 

Elói. 

Pesquisador: Mas, eu visitei as instalações do polo e fiquei impressionado com a infraestrutura. 

É uma estrutura muito grande e que funciona. Eu tive a oportunidade de ver a vídeo 

conferência, e tudo funcionou muito bem. 

Tutor TP01: Sim, e sábado nós tivemos aqui os dez alunos que, dentro da disciplina, eles 

analisaram um livro. Pegaram um livro do ensino médio e eles tinham que escolher um assunto 

e fazer uma análise criteriosa sobre esse assunto da matemática, sobre o que achavam de 

como estava no livro, o perfil daquilo ali...E eles tinham que fazer em slides, e cada um deles 

tinha três a cinco minutos para apresentar em uma vídeo conferência. A vídeo conferência era 

de duas horas, e daí nós apresentamos um por um e foi "show de bola", uma beleza. 

Pesquisador: Sim.    

Tutor TP01: Mas, em relação ao local onde o polo funciona... Mas, nós vamos ter que... eu 

acho que nosso final de ano era montar uma estratégia para trabalhar em cima da ideia de uma 

sede própria. Porque tira até ... desmistifica essa coisa de "Ah, eu estou estudando lá no Bento 

Elói.". Porque nossos garotos de 16 e 17 anos... eles preferem ir lá em Itajaí e pagar seiscentos 

reais pelo mesmo curso que tem aqui, e que não é do nível do nosso curso do ficar aqui em 

Itapema por causa do tabu de aonde está funcionando. Isso é uma coisa que nós vamos ter 

que quebrar. Mas, a partir do momento que, por exemplo, é a primeira turma que o polo está 

formando, né. Então... nós começamos com Matemática. Então a partir do momento que nós 

vamos agora divulgar a formatura, e daí, se eles passarem no Mestrado a gente vai divulgar. 

Vamos fazer um relatório, vamos botar em jornais. Então: "Os alunos que se formaram em EAD 

em Itapema! Tais alunos estão no mestrado, em Florianópolis, na UFSC! Tal aluno está na 

Caixa Econômica! Conseguiu emprego devido ao estudo!". Porque ela [a aluna que conseguiu 

passar no concurso da Caixa Econômica]...ela jamais ela imaginou ... ela tinha tentado duas 

vezes, e depois que ela começou a fazer Matemática, ela estava no sexto semestre e foi fazer 

e tirou em segundo! Porque, queira ou não queira, para o concurso da Caixa Econômica... 

banco né... a matemática é essência. 



284 
 

 
 

Pesquisador: E quando você precisa de ajuda da Universidade, como é seu relacionamento 

com a UFSC? 

Tutor TP01: A gente fala direto com o tutor a distância. O tutor UFSC. Então a gente manda 

mensagens para eles pelo Moodle. Nós falamos on line ali. E, raramente a gente tem que 

mandar uma mensagem para o professor. Mas se precisar eu mando para o professor. Mas, 

normalmente a gente faz esse contato entre os tutores para também não passar por cima do 

colega lá, né. E daí ele faz... porque aí ele está próximo do professor, e a gente passa a 

dificuldade para ele, e ele passa para o professor e te dá retorno. Mas, com o sistema Moodle 

o aluno estra direto já, né. Ele entra direto com o tutor de lá. Porque se ... ele tem um horário 

onde o tutor [UFSC] está presencial, e quando ele não está aí ele deixa a mensagem no 

Moodle, né. E daí eles tem, acho que doze, dezoito ou vinte e quatro horas para responder, no 

Moodle. Eles têm que responder.      

Pesquisador: E vocês tem um momento no semestre em que há um contato com o professor 

do curso, não é? 

Tutor TP01: Nós temos o treinamento sim. Tem a formação inicial em cada semestre.  

Pesquisador: Mas ela acontece lá em Florianópolis ou é feita a distância? 

Tutor TP01: Nós vamos. Todos os tutores dos polos. A gente se reúne em Florianópolis, 

inclusive muito bem acolhidos num hotel excelente, e daí nós temos lá a apresentação da 

disciplina, feita pelos próprios professores. Daí a gente discute de quatro a oito horas com cada 

professor, e são tiradas um monte de dúvidas, e eles colocam a filosofia de como é que eles 

gostam de trabalhar, como é a disciplina, o que eles vão cobrar, o cronograma. O cronograma 

a gente já recebe antes, mas o cronograma específico da disciplina: "Olha, eu vou ter tantas 

provas e minhas provas valem peso isso, peso aquilo". E isso, todo o semestre ocorre. No 

mínimo dois dias. Agora no último que a gente está ficando só dois dias, mas normalmente são 

três dias. Mas, no começo é mais tempo porque, primeiro você tinha que aprender a filosofia 

EAD, né.  E depois, então, a disciplina. Tu tinhas o sistema para conhecer, como funciona, o 

que é o ensino a distância, e para ti ser um motivador, né. Porque se tu não sabes, como é que 

tu vais motivar? Então a gente teve todo esse conjunto... Mas, depois... Agora não, né. São 

quatro disciplinas, então cada professor faz a apresentação numa manhã. Mas em todos os 

semestres dos dois primeiros anos, em cada encontro desse a primeira manhã e o final da 

tarde era ainda reforçando a necessidade de se valorizar o ensino a distância, de se motivar o 

aluno, né. Eu que é acho fundamental esse elo [entre o polo e a UFSC], né. E até mesmo para 

ti conhecer... e, no nosso caso desse curso... outra coisa importante é conhecer o professor 

com que tu vais trabalhar, né. Porque, cada pessoa tem uma maneira diferente de agir e, de 

repente, tu estás acostumado, e aí terminou aquele semestre e agora tem novos professores, 

uma nova sistemática. Apesar da disciplina ser diferente, mas o que que a pessoa pensa? Né? 

E, queira ou não queira, tu estás fazendo a ponte, né. Tu és a ponte aqui, né. Então tu tens que 
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trabalhar em harmonia com o aluno e com o professor. Eu nunca vou poder trabalhar em função 

do aluno e contra o professor, ou em função do professor e deixar o pessoal aqui... Mas isso 

funcionou bem.    

Pesquisador: Mas, se você for observar, o polo é a materialização da universidade, e o tutor do 

polo é o recurso humano que está ali e é a materialização das pessoas do curso...  

Tutor TP01: Isso, exatamente. 

Pesquisador: Muito bom. Agora eu gostaria de agradecer imensamente sua colaboração e seus 

relatos para a nossa pesquisa. Muito Obrigado. 

Tutor TP01: De nada. 

[conversa informal após fim da entrevista] 

Tutor TP01: Uma vez nós recebemos aqui alunos do presencial para cursar disciplina aqui 

conosco, e eles começaram a dizer: "Pô, mas aqui a gente tem que estudar o dobro!". E nós 

tivemos oito alunos do presencial aqui. 

Pesquisador: Mas, eles tinham feito o curso presencial? 

Tutor TP01: Eles fizeram, mas não conseguiram [passar], aí um outro não conseguiu fazer a 

prova final e reprovou. Aí eles viram pra cá e fizeram um semestre inteirinho aqui. Eles vinham 

de Florianópolis aqui, pra fazer. E todos foram categóricos: "Aqui é mais difícil do que lá!". E 

inclusive teve dois deles que fizeram aqui e não conseguiram e foram terminar lá de novo. 

Pesquisador: Olha! Olhando a ementa das disciplinas e o projeto pedagógico do curso, vemos 

que é um curso muito forte. 

Tutor TP01: É como eu te disse, né. Eu fiz uma outra Universidade. Fazia vinte anos que eu 

não estudava, e acompanhando os alunos... Até nós brincamos lá, né: que, pelo certo, eles 

tinham que dar um certificado para nós também. Porque o tutor, ele faz um curso inteiro! 

Porque... a gente brincou, mas, falando sério... Porque, queira ou não queira, nós 

acompanhamos os nove semestres, né. E os tutores [UFSC] lá, não. A cada disciplina troca de 

tutor e aqui nós não trocamos. 

Pesquisador: Porque, na verdade vocês trocam de disciplina mantendo a turma... 

Tutor TP01: Nós trocamos de disciplina, mas o tutor permanece o mesmo. E lá [na UFSC] não. 

Lá raramente um tutor fica de um semestre para outro. Muito raro. Mas é isso.        

[Final] 
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Entrevista 04 - Primeira entrevista com o coordenador do curso. 

Identificação do Entrevistado(a): Coordenador CO01 

Qualificação do Entrevistado(a): Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática a distância da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/12/2013 Horário: 13 h 00 min  

Local: Campus UFSC – Florianópolis 

Tipo de entrevista: Presencial 

Observação: Houve outra parte dessa entrevista que foi realizada posteriormente e está registrada na 

sequência. 

 

[Início] 

Pesquisador: Eu gostaria que o Senhor nos falasse brevemente de seu histórico acadêmico e 

profissional até chegar a Coordenado o Curso de Licenciatura a Distância na UFSC. 

Coordenador CO01: Eu sou bacharel em Matemática Aplicada pela UNICAMP. Fiz o mestrado na 

UNICAMP e durante o segundo ano de doutorado a gente já tinha alguns amigos trabalhando aqui [na 

UFSC], e um deles avisou que tinha um concurso. Então, eu vim pra cá, fiz o concurso. Então, estou 

aqui na UFSC desde o meio do ano de 1995. A UFSC teve uma experiência com o ensino a distância 

que era o chamado Projeto Bahia, antes ainda do Maranhão, que era um curso de complementação. 

Então, tinha muito professor, e ainda hoje tem muitos professores que não tem a licenciatura adequada, 

mas estão lá dando aulas em determinadas disciplinas que são mais carentes, né, e matemática é uma 

delas... E aí o governo da Bahia fez um projeto e encomendou para a UFSC a execução desse projeto 

de complementar a formação em matemática desses professores que não eram licenciados em 

matemática.  

Pesquisador: Foi a primeira iniciativa de Ensino a Distância na UFSC? 

Coordenador CO01: Que a gente conhece, sim. Eu, propriamente não participei. Eu era muito novo no 

departamento e essas coisas geralmente são assim... Lógico... A pessoa ganha uma coordenação 

dessas e ele escolhe as pessoas que ele conhece mais. E, o departamento tem cinquenta e poucos 

professores, e se você chegar e falar assim "Quem quer?", todo mundo é capaz de querer... muita 

gente é capaz de querer, mas não é todo mundo que está realmente interessado em fazer um bom 

trabalho. Muita gente vai se interessar só pela parte financeira e vai esquecer o resto. Então esse curso 

foi o que deu início, na verdade, ao EAD da Matemática na UFSC. Aí, uns anos mais para a frente que 

surgiu o Pró Licenciatura e a possibilidade de abrir um curso [de licenciatura] mesmo, né. Então a 

primeira oferta foi no Maranhão, e eu fui professor no Maranhão. A professora Neri (que eu acho que 



287 
 

 
 

você não teve a oportunidade de conhecer ainda), ela que começou tudo e foi coordenadora por muito 

tempo. E aí chegou o momento em que...e foi aberto um curso aqui também no interior de Santa 

Catarina, e eu dava aula lá, e dava aula aqui também, né... Chegou um momento em que foi aberta a 

Universidade Aberta do Brasil... Abriu-se uma edição [do curso] atendendo ao Edital. A Universidade 

se candidatou, teve o curso aprovado, mas, a partir daí só em Santa Catarina. E a Coordenadora viu a 

necessidade de um subcoordenador para cuidar só de Santa Catarina. E aí, eu era um dos professores 

e foi meio assim...Se começou a convidar: "você? você? você?", e "não","não","não"...Teve gente até 

que foi convidada, ficou seis meses e falou: "Não. Não aguento. Eu prefiro dar aulas. Eu não quero 

fazer isso". Aí nisso, eu aceitei o convite em 2009 e fiquei esperando...Bem, a Professora Neri já estava 

com quase dez anos que ela poderia se aposentar...Aí, até que em dois mil e doze ela resolveu se 

aposentar e eu fiquei no lugar dela, né.       

Pesquisador: Mas então o senhor já possuía uma experiência grande como subcoordenador, não é? 

Coordenador CO01: Sim. Para aprender o funcionamento disso tudo aqui, primeiro eu fiquei uns dois 

anos junto com ela [a Professora Neri] aprendendo as coisas, né. Porquê...Falta...Assim...Não tem 

legislação ainda, e você deve saber disso ... Não tem legislação, e não tem a regulamentação de um 

monte de coisas. Então a Professora Neri era coordenadora com uma portaria do Reitor que dizia 

quando começava, mas não diz quando termina. Não tem eleição. Foi uma indicação, porque ela era a 

coordenadora do curso presencial naquela época, e então quando surgiu esse projeto o colegiado 

votou... Um professor trouxe esse projeto [do curso a distância] para dentro do departamento para votar 

a nossa participação. Só que aí durante a votação alguém falou: "Não, mas se alguém tem que 

coordenar esse curso deve ser o coordenador do curso de Licenciatura [presencial]." E, aí era a 

Professora Neri nessa época, e aí ela acumulou os dois.    

Pesquisador: E por isso foi necessário um subcoordenador. Porque a demanda era muito grande, não 

é? 

Coordenador CO01: Não, mas, eu acho que, no máximo um ano depois já tinha vencido o mandato 

dela. Ela não se candidatou de novo. Aí ela ficou só aqui no EAD porque o trabalho era bem grande. 

Aí, quando surgiu mais um curso, aí que eu surgi para ajudar, né...Fui ganhando experiência. Ficamos 

aí. Então, é assim: não existe uma eleição, e eu, na mesma situação, tenho uma portaria com início 

mas sem fim.   

Pesquisador: Isso [encontrar coordenadores] pode ser complicado pois há pouca gente ainda, 

relativamente, com experiência nesse tipo de curso. Porque ele tem diferenças muito grandes em 

relação ao presencial, e tem particularidades que demandam uma coordenação dedicada. Essa é uma 

possível visão. Mas, essas coordenações precisam se conversar, porque há professores do curso a 

distância da UFSC que dão aulas no presencial também, não é? 

Coordenador CO01: Sim. 
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Pesquisador: E há a necessidade de alocar professores que se dedicam às duas modalidades ao 

mesmo tempo, não é? 

Coordenador CO01: Sim, mas a alocação de professores não é um problema porque como o regime é 

bolsista...Então...o fato do professor dar aulas no EAD não atrapalha a carga didática do departamento, 

porque aquilo é registrado mas não serve para descontar horas em sala. Porque ele está recebendo 

uma bolsa para fazer esse serviço [ministrar aulas no curso EAD]. 

Pesquisador: Eu achei que a carga horária contratada do professor continuava a mesma, só que ele 

saía de algumas aulas do presencial para assumir algumas aulas no EAD. 

Coordenador CO01: Não. Alguns...Por exemplo o CED, o Centro de Educação, tem algumas disciplinas 

da licenciatura que é o CED que dá, né...Tem dois departamentos lá dentro: Metodologia de Ensino e 

Estudos Especiais de Educação (ou alguma coisa assim)... Eles sim! A carga deles é uma só, e alguns 

professores (como o professor que está ministrando estágio supervisionado nesse semestre no curso 

a distância), são professores contratados para o EAD. Se ele não tem carga suficiente no EAD, ele 

completa com o presencial, tá. Mas, então na verdade, ele já é um professor que não pode receber 

bolsa, porque é uma característica do trabalho dele. Ele até recebe, porque tem uma carga didática 

muito maior do que ele precisava, então ele recebe a bolsa também porque ele não está dando o 

mínimo. Está dando mais aulas, até para ele poder receber a bolsa. Ele completa a carga que precisar 

no presencial e ... Mas eu fugi um pouco da pergunta...  

Pesquisador: Não há problema. É interessante. Mas, voltando ao processo de concepção do curso lá 

em dois mil e cinco, como foi sua participação. Quando começou a primeira turma...  

Coordenador CO01: Isso ...Cheio de problemas como polo que não funcionava. Ai começava o curso 

e tinha que parar...Mas dessa época...assim... eu tenho notícia. Eu não participei efetivamente, né. Mas 

eu sei dos problemas que aconteceram. Eu fui convidado para ser professor no terceiro semestre. Foi 

já no final de dois mil e sete. Aí sim que eu comecei a lecionar.  

Pesquisador: O nosso interesse nesse processo, se deve ao fato de que, nessa época (em dois mil e 

cinco) já estavam em vigor as diretrizes curriculares para o curso de licenciatura desde dois mil e um. 

Diretrizes que pediam a Prática como componente curricular em todas as disciplinas desde o início do 

curso, que aumentou o tempo de estágio supervisionado. O que eu queria saber é se o curso já 

começou assim ou se ele foi um espelho do presencial. 

Coordenador CO01: Não, ele já começou. 

Pesquisador: Então nesse sentido ele já estava à frente do presencial? 

Coordenador CO01: Sim. A Prática como componente curricular surgiu primeiro no EAD, aqui na UFSC, 

e depois, uns dois anos depois que surgiu nas disciplinas do presencial, porque era uma necessidade, 

né, que já estava prevista em lei. Mas, o EAD foi pioneiro nesse sentido porque no momento de construir 

o projeto pedagógico, já tivemos que levar isso em consideração.   
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Pesquisador: E na verdade o que houve, e hoje ainda há, são muitas interpretações diferentes do que 

é essa prática como componente curricular. Vários cursos presenciais acabam incorporando esse 

componente no currículo de modos diferentes. Eu já vi que no curso EAD da UFSC há uma divisão 

certinha das horas dedicadas ao PCC ... Mas talvez o importante não seja nem a divisão de horas, e 

sim as atividades que compõem o PCC. Como se inserem essas atividades no currículo da licenciatura 

EAD? 

Coordenador CO01: Mesmo no presencial, ainda hoje eles estão tentando adaptar essas coisas e 

arrumar isso aí. O que a gente tem notícia é que, quando surgiu, a maioria dos professores achava que 

era uma coisa do tipo: "Tem que dar um trabalho a mais aí, pra valer nota!". Mas, ao longo do tempo o 

pessoal começou a perceber o que tinha que ser feito, ou, alguns professores conseguiram fazer uma 

diferenciação dessas coisas, né. Em geral, eu tenho disciplinas bem antigas lá [no curso presencial] 

que a prática não envolveu, por exemplo, uma ida à escola ou alguma coisa assim mais ...Ou preparar 

algum material e aplicar em alguma sala, ou alguma coisa assim. As primeiras práticas que eu me 

lembro que a gente fez foram práticas que eram análise de livro didático. A gente também estava 

confuso em relação ao o que era. O que eu posso? O que eu não posso fazer? A gente sabia que não 

era um “trabalhinho” a mais, mas a gente não sabia exatamente o que fazer, né. Então as primeiras 

práticas, no tempo que eu dava aulas ainda, praticamente eram análise de livros didáticos. Um ou outro 

professor pedia... ou...era o professor de estatística ...fazia uma cartinha e fazia a aproximação do aluno 

com uma escola em geral, e aí ele ia lá colher alguns dados ou alguma coisa assim... 

Pesquisador: Mas, sempre relacionado com a disciplina que estava sendo lecionada? 

Coordenador CO01: Relacionado com a disciplina. 

Pesquisador: Porque eu imagino que há disciplinas nas quais conceber essas atividades de prática é 

mais difícil, não é? Por exemplo, na disciplina de matemática financeira eu sei que há uma atividade 

que não é diretamente voltada à docência na escola básica, mas é uma atividade que o aluno pode 

levar com sucesso para a sua prática de sala de aula quando estiver lecionando. Essa é outra maneira 

de se entender o PCC: não é aquela prática voltada para análise de livro didático, não é aquela prática 

voltada diretamente para o ensino, mas é uma atividade que o aluno leva depois para a escola. Talvez 

não no mesmo formato, mas com a mesma ideia. Existe uma troca de experiências, no sentido de se 

discutir entre os professores diferentes formas de adaptar as práticas ao currículo? 

Coordenador CO01: As nossas disciplinas até aqui. Pelo menos as disciplinas desse curso que está 

terminando, sempre foram disciplinas de dois professores. Porque com dez ou onze polos um professor 

passaria só fazendo visitas e não faria o resto, né. Agora não. A gente passou a ter cursos com quatro 

polos, e então é um professor só. Mas, nesse curso antigo aí os professores podiam conversar porque 

tinha um só, às vezes, dois tutores e mais os professores. Então eram os quatro juntos pensando isso 

aí. Agora, um professor conversar com outro professor de outra disciplina, oficialmente eu não tenho 

notícia. E também nunca alguém veio me perguntar. Até porque o cara pode falar: "Ah! Você é bacharel! 

O que você sabe disso?". Sei pouco é verdade...Mas nunca alguém veio me perguntar. Ah! Talvez 
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assim... um professor de física... de uma disciplina de física que: "Poxa! O que é que eu vou fazer na 

prática?"...    

Pesquisador: E os professores das disciplinas pedagógicas? Eles também têm atividades de práticas 

nas disciplinas deles, mesmo porque está registrado no projeto pedagógico do curso. Eles chegam a 

trocar experiências ou ideias com os professores das disciplinas específicas? 

Coordenador CO01: Não. Não tivemos notícias de nada assim, né. Nada interdisciplinar. Mais isso 

pode ser uma boa ideia, né. 

Pesquisador: E o curso aqui, pela ementa das disciplinas, apresenta uma carga grande de prática como 

componente curricular. Ela aparece em quase todas as disciplinas... 

Coordenador CO01: É, mas não é em tudo que dá pra fazer prática, né.  

Pesquisador: Mas, outro assunto que é de nosso interesse é aquele relacionado ao uso de softwares 

e das tecnologias da informação. Sabemos que o aluno da EAD está minimamente no Moodle e 

depende das tecnologias da informação e comunicação para cursar suas disciplinas. Mas, nosso 

interesse é no uso de softwares e das tecnologias para ensinar matemática para os alunos do curso. 

Por exemplo, o Cálculo, existe alguma diretriz do curso em relação a um ou outro software que possa 

ser usado? 

Coordenador CO01: Não, fica a critério do professor. O que tem é assim... Existem alguns professores 

que dizem: "Na minha disciplina eu acho interessante que o aluno poste as suas tarefas e que ele saiba 

escrever uma equação no Word, usando o MathType!". E aí, faz-se uma oficina. Se você pega os 

professores mais novos agora, e eles preferem LaTex. Então, vamos fazer uma oficina de LaTex para 

os alunos porque é importante, e os comandos o LaTex são aceitos no Moodle também, para fazer as 

equações. Então...Mas isso aí é só em termos de editoração. Fora isso, alguns livros didáticos [do 

curso] contém algumas indicações de softwares gratuitos para cálculo, ou para álgebra linear, ou 

geometria. Basicamente... Não tem uma indicação, mas quase todo mundo usa aqueles softwares que 

são livres, como o Geogebra e os softwares que imitam ou MathLab, ou o Maple, ou o Matemhatica, 

mas que sejam gratuitos, né. Fora isso eles têm, lá no quinto semestre... e talvez seja um pouco 

deslocado... eles têm uma disciplina chamada Informática Aplicada que basicamente trabalha com três 

softwares, e o Geogebra é um deles.    

Pesquisador: Mas, nessa disciplina o aluno aborda a aplicação de softwares na escola. Mas, e para ele 

aprender algum tópico de alguma disciplina? Porque há essas duas visões: o contato com softwares 

educacionais que ele pode usar na escola; e, o uso de softwares como recurso do próprio aprendizado. 

Coordenador CO01: Assim...Como no primeiro caso que eu falei. É mais quando o professor acha: 

"Olha, é importante isso aqui!". E aí, ou o próprio professor, ou a gente indica alguém para quem a 

gente pede para gravar uma aluna, ou fazer uma oficina, ou fazer um tutorial, para que ele possa usar 

um software, e esse software vai ser importante para o aluno depois utilizar durante a disciplina. 
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Pesquisador: E, em relação às vídeo aulas. Uma percepção que eu tenho, pelas pessoas com as quais 

eu conversei até agora, é a de que os alunos gostam das vídeo aulas ... 

Coordenador CO01: E não gostam das vídeo conferências.  

Pesquisador: Mas eu tive a oportunidade de ver a vídeo conferência funcionando no polo de Itapema, 

durante uma defesa de PCC. E eu achei um recurso fantástico. A qualidade é muito boa. 

Coordenador CO01: A gente teve dois cursos de formação de professores, e um deles foi dado no 

Maranhão. E, levando em conta principalmente os tutores que seriam os nossos candidatos mais 

naturais. E então a maioria dos tutores fez o curso de especialização e o trabalho de conclusão foi a 

defesa de um trabalho voa vídeo conferência.  

Pesquisador: Mas, em relação às vídeo aulas... Os alunos gostam, mas isso não é obrigatório para o 

professor, não é? 

Coordenador CO01: Não. Existem cursos que dizem: "Olha! Você tem que fazer tantas vídeo aulas por 

capítulo!". Tem cursos que eles já planejam desse jeito. A gente tem duas vídeo conferências, as duas 

visitas, e as vídeo aulas ficam à critério [dos professores da disciplina]. E há também bastante 

reaproveitamento, porque bastante gente já fez e ai não vai gravar de novo. Os professores abrem 

mão... É que, até hoje, a gente não conseguiu chamar devidamente a atenção do aluno para a vídeo 

conferência. Muitas vezes ele tem outra atividade para fazer e está lá, de corpo mas não está em alma... 

Está lá fazendo outra atividade na frente da câmera. E, às vezes acontece problemas de sinal, e tem 

polo que lá acontece alguma pane e fica com som e sem imagem, ou fica com imagem e sem o som. 

Mas, de qualquer forma, essas vídeo conferências também são gravadas e disponibilizadas. Se ela 

acontece na sexta ou no sábado, no máximo até terça ela já está no Moodle. A gente não consegue 

fazer interagir... 

Pesquisador: Mas, durante a vídeo aula ele não faz pergunta? 

Coordenador CO01: O aluno costuma fazer pergunta burocrática: "O que é que vai cair na prova?";"Vai 

ter uma chance de isso?"...  

Pesquisador: Mas não sobre os assuntos da aula? 

Coordenador CO01: É. Eu não sei se é uma característica dos cursos de exatas, mas ele não quer 

debater. Não sei se ele não estudou aquilo ainda, ou está atrasado com outra coisa...Então ele tem 

medo de perguntar porque parece que ele tem medo de fazer um debate. Talvez o pessoal das 

humanas consiga conversar mais. A gente... eu não sei se é culpa dos números. 

Pesquisador: Mas os alunos podem interromper a aula, não é? 

Coordenador CO01:Sim. Ele pode interromper. Os microfones ficam abertos. 

Pesquisador: Mas, então na vídeo conferência eles não costumam fazer isso. 
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Coordenador CO01: Não, porque a ideia da vídeo é que não fosse uma aula. Porque a aula você pode 

gravar e depois se o aluno assiste. E ele para, vê de novo e, se não entendeu manda um e-mail ou 

manda uma mensagem através do Moodle. Ou conversa com o tutor do polo, manda um e-mail pra cá, 

e conversa com o professor... Mas, muitos professores fazem isso, porque como não vai ter resposta 

do aluno, ele chega lá e começa a dar aula. Uma aula à distância, só que ao vivo...e, é lógico...se o 

aluno quiser interromper ele interrompe, mas em geral o aluno não interrompe não. Quem consegue 

fazer vídeo conferências são as disciplinas do tipo Introdução a EAD, as disciplinas talvez como 

Iniciação à Pesquisa Didática em Matemática... Quando envolve matemática de verdade parece que 

eles ficam mais retraídos. A gente já fez coisa do tipo: "Vou abordar tais problemas!", ou "Vou sortear 

um polo para resolver tais problemas, e a pessoa que resolver ganha alguma coisa!". Já fizemos 

experiências do tipo "Vocês mandam [as dúvidas]". Acho que a maioria agora está fazendo o seguinte: 

uns dias antes eles pedem para que os alunos sugiram exercícios para ele resolver. Aí coleta isso e 

vai lá, e ele sabe que, como não vai ter resposta na hora... Ele então faz isso antes e prepara, né. 

Pesquisador: Mas eles ainda preferem as vídeo aulas... 

Coordenador CO01: Eu acho que eles preferem a vídeo aula ... E, o curso foi projetado assim, 

teoricamente... o aluno lê o livro, conversa lá com o tutor que está perto dele, e se o tutor não conseguiu 

então ele fala com o tutor daqui, e o tutor daqui fala com o professor em último caso. E, não se falava 

em vídeo aula. Se falava em vídeo conferência para manter um contato e sanar as dúvidas que 

houvessem ainda. E aí alguém começou a fazer vídeo aula, e eles gostaram porque é um jeito mais 

parecido com a escola que a gente teve desde criança. Tem alguém ali fazendo a coisa e você vendo, 

quieto, copiando. Acho que é isso.   

Pesquisador: Então, quer dizer...Nem eles estão acostumados com o nível de interação que a EAD 

hoje proporciona. 

Coordenador CO01: Sim. E aí a gente percebeu, né: "Se esse modelo dá mais certo, também não é 

pecado fazer isso, né?". 

Pesquisador: Mas, e quanto a formação dos professores que ministram as disciplinas do curso EAD? 

Qual é a formação e a origem deles? 

Coordenador CO01: Os professores das disciplinas específicas são professores do departamento de 

matemática. Não pode-se dizer que são matemáticos porque há engenheiro químico, há matemático, 

matemático aplicado, licenciado, bacharel, né. Acho que o mais diferente que tem... tem físico também. 

O departamento de matemática tem alguns físicos, e existem alguns cursos de física que tem um 

enfoque muito forte em matemática, né. A gente tem bons matemáticos e que na verdade são físicos. 

E os que trabalharam na EAD tem as origens mais diferentes: além dos matemáticos, os físicos e um 

engenheiro químico. Mas, todos eles com mestrado ou doutorado em matemática ou matemática 

aplicada.    
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Pesquisador: E como é para eles, o trabalho com a formação de professores? E, mais ainda, com a 

formação de professores a distância? Eles recebem algum tipo específico de formação? 

Coordenador CO01: Bem, a maioria desses [professores] que trabalham com a gente também 

trabalham nos cursos presenciais da licenciatura. Então, eles já têm uma experiência anterior na 

formação de professor, mais de perto. E, o que a gente tem de formação, é mais a formação voltada 

para a utilização dos recursos didáticos do Moodle, quadro digital, as coisas que estão colocadas no 

laboratório. Mas não uma formação assim: "Como ser professor de professor?", ou "Como formar 

professor?". Ou uma coisa mais didática assim... Esse tipo de formação a gente não tem.  

Pesquisador: Eles, na verdade, vão aprendendo com a prática... 

Coordenador CO01: Vão aprendendo com a prática. 

Pesquisador: E existe alguma parceria com o pessoal da Educação nesse sentido? 

Coordenador CO01: Todas as formações são feitas por um laboratório chamado LANTEC que fica no 

Centro de Educação e que é responsável pela coordenação pedagógica do curso. Então as formações 

de professores, nesse sentido que eu falei aí, de novas tecnologias e novos recursos, montagem do 

ambiente para o semestre seguinte, ou, pelo menos as ideias de o que colocar no ambiente...Isso aí é 

o pessoal do LANTEC que faz. Dá um suporte para o professor, né.   

Pesquisador: Que tipo de suporte? Por exemplo eles indicam ferramentas específicas para 

determinados tipos de cursos ou de assuntos? 

Coordenador CO01: Esse tipo de coisa e outras coisas também. Do tipo: "Olha, eu achei um objeto de 

aprendizagem lá no site de não sei quem. E, o que você acha de colocar aqui para ensinar 

transformações lineares?". Para alguma coisa do curso. A gente tem um DI que tem bastante 

experiência. 

Pesquisador: O que é o DI? 

Coordenador CO01: É o Designer Instrucional. É o cara basicamente que pensa na montagem da 

página, procura um monte de opções, chama o professor numa reunião e fala: "Olha, eu tenho essas 

possibilidades. O que você acha de colocar isso na sua página?"  

Pesquisador: E esse DI é vinculado ao LANTEC? 

Coordenador CO01: Isso. 

Pesquisador: Então tem uma pessoa para pensar só nisso? 

Coordenador CO01: Tem. Tem um DI só para a Matemática. Todas as disciplinas. Cada curso que 

trabalha com o LANTEC...O LANTEC atente a Matemática, a Física e a Biologia. Poderia atender 

qualquer um, mas existem vários laboratórios desses pela UFSC. E aí o curso de Administração está 

ligado a um, a gente está ligado ao LANTEC. Então, o que eles fazem é cuidar do material didático e 
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da confecção dos livros. Então tem o pessoal especializado em editoração, diagramação... O professor 

pede: "Ah! Eu preciso de uma figura assim ou assado, em que o negócio se mexe...". Eles têm bolsistas 

para isso.  

Pesquisador: E isso é um recurso que auxilia bastante o professor que está concebendo o curso, não 

é? 

Coordenador CO01: Porque a gente tem professores mais...professores que gostam de procurar e 

procuram. Há outros que fazem seus objetos de aprendizagem. E, tem aqueles que, se puderem põem 

lá só o título de cada capítulo, e um fórum para cada capítulo e mais nada. E, você vai encontrar isso, 

né. A gente não é polícia aqui...Não fica olhando as páginas para ver o que é que os caras estão 

fazendo...Mas, você vai encontrar páginas que são bem secas mesmo. Assim: "Fórum: Dúvidas do 

capítulo I". Outros não, procuram colocar atividades diferentes, coisas diferentes, sugerem leituras 

complementares. Tem gente que fala: "Não. A gente não pode sugerir muita coisa porque a gente já 

não tem tempo. Aí o aluno não vai conseguir fazer".   

Pesquisador: É, de fato eu percebi que há uma grande quantidade de atividades que o aluno deve 

cumprir no semestre, em todas as disciplinas. Realmente a carga de trabalho é grande para eles. 

Coordenador CO01: É. E tem aluno que entra aqui e sai rápido porque ele acha que EAD é sinônimo 

de "Ah, eu não tenho tempo e então vou fazer a distância". Muito pelo contrário. O consumo de tempo 

é muito grande. É lógico que ele pode usar essas horas, as vezes, de madrugada. Em vez de estar 

dormindo... 

Pesquisador: É, e, na verdade, o atributo da EAD é diminuir a distância física e não o tempo de 

dedicação ao curso...  

Coordenador CO01: É, ele não tem tempo de ir lá na Universidade... Agora, também tem muitas 

entidades que fazem as coisas "de qualquer jeito" e a EAD ficou rotulada de...enfim... 

Pesquisador: E, isso é uma coisa que contribui para todo o preconceito em relação a EAD... 

Coordenador CO01: A gente tem preconceito dentro da Universidade. A última reunião da Câmara de 

Ensino que tratou de reedição do curso foi no ano passado, e contou a participação de coordenadores 

de vários cursos: a distância, presenciais... Tinha gente discutindo a validade do diploma e dizendo que 

no diploma do EAD tinha que estar escrito "EAD" porque o EAD não é feito direito. Mas, se dentro da 

Universidade tem gente com esse preconceito... 

Pesquisador: Mas, talvez sejam pessoas que não conhecem. Inclusive pode haver muita coisa que se 

faz no EAD que pode se aproveitar como inovação no ensino presencial. Por exemplo, os livros 

desenvolvidos para o Curso de Licenciatura em Matemática EAD, eu acho que poderiam ser adotados 

tranquilamente no curso presencial. 
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Coordenador CO01: É, e o presencial daqui usa muito. Tem umas disciplinas daqui que são difíceis de 

encontrar em outros cursos de licenciatura. Até encontra, mas não tem texto pronto. Por exemplo, se 

você pegar a ementa de Introdução ao Cálculo. Tínhamos apenas notas de aula de um professor, que 

era muito metódico, que sempre escreveu a mão e não gosta de digitar. É um professor mais antigo, e 

tal. Convidamos o professor para fazer o livro de Introdução, e aí ele fez. Juntou com a outra professora, 

ela pegou as notas de aula ele, e então eles fizeram juntos. Com uma visão crítica dela, mas a maioria 

das coisas estavam prontas. Então, esse tipo de livro você não tem no mercado. Tem livros com o 

nome de Introdução do Cálculo, mas que não são para a ementa da gente. E, fundamento, que a gente 

chama de "Fundamento I", e "Problemas"... Então a EAD também foi legal para isso. Os cursos do 

Maranhão começaram com quatrocentas ou quinhentas pessoas, e formamos umas cem pessoas lá. 

Não, foram duas turmas seguidas lá. Não! Foram duas turmas seguidas, e eu acho que eram uma de 

quatrocentos e outra de quinhentos. Eram novecentos alunos no Maranhão! Muita gente no começo! 

E, aí você começa a encomendar livro para essa quantidade de gente, e encaminhando para o polo. E 

aí, acaba sobrando. Aí, terminou e os polos do Maranhão foram fechados. Os polos funcionavam, a 

maioria deles em escolas técnicas estaduais chamadas CETECMA. Então funcionava o polo de apoio 

presencial e a escola técnica lá. Então, a parte do polo foi fechada e eles devolveram as sobras de 

material. Então a gente, constantemente a gente doa livros aos montes para a biblioteca setorial porque 

os alunos da licenciatura usam bastante, né. Mas a gente não tem muito o que fazer. Olha! A gente 

tem doado muitos livros para os Institutos Federais, que existem vários agora no interior de Santa 

Catarina. Então ex-alunos aqui dos cursos da UFSC, ou que trabalharam como tutores nos pedem: 

"Oh! Minha biblioteca não tem nada!". E a gente doa, porque para biblioteca a gente pode doar. Mas, 

voltando... Esse material didático... Tem muitas disciplinas em que a confecção do livro foi bastante útil 

para o presencial, que passou a ter um material que não tinha...O cara tinha que comprar vários livros...       

Pesquisador: Então, nesse sentido o curso a distância foi importante para o presencial em mais de um 

ponto: primeiro porque abriu caminho para os PCC, e depois porque contribuiu fornecendo um material 

didático que antes não existia ... 

Coordenador CO01: Mas, às vezes isso foi por uma coincidência de datas, né. Porque uma hora isso 

ia ser feito. Mas tem uma parceria sim. Desde o antigo coordenador e com a atual coordenadora, e 

inclusive o nosso colegiado é o colegiado deles. A gente tem uma câmara que funciona com quatro 

pessoas, ou cinco pessoas: o coordenador do curso, o coordenador do curso presencial, a 

coordenadora de tutores, um professor do colegiado do curso presencial que esteja ministrando aulas 

de disciplinas do curso a distância, e um representante dos tutores. Essa câmara decide alguma coisa 

e repassa para o colegiado do curso [presencial] para fazer a aprovação final.      

Pesquisador: Agora, eu gostaria de voltar no processo de desenvolvimento do curso. Uma das 

vantagens da EAD refere-se ao fato de que o curso não fica "não mão" de um único professor. É 

necessário um planejamento prévio detalhado contendo o papel de cada um: professores, tutores, 

alunos, etc. Isso pode ser vantajoso porque garante que o curso chegou até o final como foi previsto. 
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Isso, do ponto de vista do conteúdo programático e das atividades que deveriam ser cumpridas. Como 

é conduzido esse processo de planejamento das disciplinas do curso? 

Coordenador CO01: A gente não tem um planejamento "tão forte assim". O que a gente planeja são as 

datas das atividades. Há um cronograma geral informando as datas das atividades por disciplina.  

Pesquisador: Sim, mas os tutores comentaram que toda a vez que vai se iniciar um curso há uma 

reunião de, no mínimo, dois dias. E, nessa reunião são refinados os planejamentos. 

Coordenador CO01: Essas são reuniões de formação nas quais o professor da disciplina expõe para 

todos os tutores que estão no interior e que vem para cá, né. Porque o tutor UFSC já trabalhou junto 

com o professor na elaboração daquela disciplina.  

Pesquisador: Mas, quando chega nessa reunião o processo de planejamento... 

Coordenador CO01: Já está elaborado. 

Pesquisador: Mas, e nesse processo de planejamento anterior, no qual acontece a concepção do 

curso? O professor elabora junto com o tutor? 

Coordenador CO01: Sim, o professor e o tutor. O DI faz uma reunião e expõe as possibilidades, e 

depois o professor e o tutor vão sentar e... Na verdade, o professor vai tomar a decisão e comunicar 

par o tutor, né. Não é todo o professor que dá abertura para o tutor interferir muito. 

Pesquisador: Mas, esse processo de planejamento tem uma diferença grande em relação ao 

planejamento do presencial, não é? 

Coordenador CO01: É verdade. Porque, às vezes a gente entre numa sala de aula e: "Ah! Eu já dei 

essa disciplina!". Você nem pensa no que vai fazer. Isso é diferente realmente. Até porque o ambiente 

virtual é um negócio que fica, né? O quadro negro você apaga. 

Pesquisador: E, como funciona no dia a dia, quando o curso começa? O professor não fica 

sobrecarregado para dar conta de tudo o que foi planejado? 

Coordenador CO01: É. O professor deveria cuidar sempre do ambiente. Olhar o que está acontecendo. 

Não ficar ausente, porque fica registrado lá. Você entra lá e vê : "Há vinte dois dias não entra". Aí o 

aluno já começa a desconfiar do professor, e pensa: "Poxa! Esse cara não quer nem saber o que está 

acontecendo aqui com a gente!", "Deixa tudo na mão do tutor!". Então, tem que ter um 

acompanhamento mais de perto.    

Pesquisador: Mas os alunos conseguem acionar diretamente o professor, não é? 

Coordenador CO01: Conseguem. 

Pesquisador: E também porque não há uma hierarquia de acionamento: primeiro acionar o tutor polo, 

depois o tutor UFSC, e, depois o professor. 
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Coordenador CO01: Geralmente é assim. Mas você pode, a qualquer momento, perguntar para o 

professor. E o professor, também, a qualquer momento deveria responder. Não tem essa coisa fixa de 

um que pergunta para o outro, que pergunta para o outro. Não tem necessidade, né?  

Pesquisador: Isso nunca ocasionou problemas no sentido de sobrecarregar o professor? 

Coordenador CO01: Não. Eu acho que até existe uma inibição. Então eu acho que a inibição controla 

esse acesso ao professor e o professor nunca fica sobrecarregado porque o pessoal vai primeiro no 

tutor. Eles respeitam a hierarquia! Eles têm medo de estarem sendo julgados naquele momento: "Eu 

fiz uma pergunta boba?". Mas, toda a pergunta é pergunta. Às vezes você pensa: "Esse aluno, nesse 

ponto, já não deveria ter mais esse tipo de dúvida.". Mas, você está lá para tirar a dúvida. Ás vezes, na 

sala de aula, quando alguém faz uma pergunta, às vezes os próprios colegas pensam: "Está 

atrapalhando, porque está muito pra trás". Mas a gente tem que atender todo mundo.  

Pesquisador: É. 

Coordenador CO01: Mas, falando um pouco sobre planejamento... O DI trabalha antes do início do 

semestre, dá as alternativas e ajuda o professor a montar a página com aquelas alternativas. Aí, a partir 

daí...começou o curso, e aí é incumbência do tutor, junto com o professor, de editar, tirar, colocar. 

Porque o curso também não está fechado, né? Então, pões texto, tira texto, altera... Porque aí o DI já 

está pensando no próximo semestre. E, é um DI só para quatro disciplinas e ele tem bastante serviço 

para fazer. Ah! E os "pepinos" ... sempre tem aqueles "pepinos", né. Coisas que a gente não sabe, ou 

que o professor faz uma vez e depois não lembra, como por exemplo, construir fórmulas para a planilha 

de notas. Então para esse tipo de coisa assim tem um técnico para ajudar. 

Pesquisador: Nós falamos também um pouco da questão do preconceito, que existe até mesmo dentro 

da própria universidade. Como é a procura atual pelas vagas no curso de Licenciatura em Matemática 

a distância? 

Coordenador CO01: Hoje em dia a procura maior em EAD tem sido para os cursos de Administração. 

Os cursos de licenciatura, num primeiro momento porque foram os primeiros, tinham muita procura. 

Hoje a procura já baixou bastante. 

Pesquisador: E, num primeiro momento o MEC estava fomentando a procura justamente para prover 

formação aos professores que não tinham...E, como a universidade faz para calcular a demanda? 

Coordenador CO01: As demandas vêm de pesquisas que os coordenadores de polo fazem na região. 

Então você nem tem certeza se aquilo é totalmente verdadeiro.  

Pesquisador: Mas a demanda vem dos polos então? 

Coordenador CO01: Sim, e essas informações vão chegando na coordenação geral da UAB na UFSC, 

que a gente chama de núcleo UAB, e vai juntando a demanda para todos os cursos. Quando tem um 

edital da CAPES para a abertura de cursos, a gente que escolhe os polos. Mas a gente escolhe 
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baseado nesses números. Eu posso colocar em qualquer lugar, mas a gente tem medo de que não 

tenha uma quantidade boa de inscritos para o vestibular.  

Pesquisador: Porque, se você se inscreve no edital e é aprovado, você tem que abrir o curso? 

Coordenador CO01: Tem que abrir o curso. 

Pesquisador: E, se você abre um curso e não tem demanda... 

Coordenador CO01: Com isso, da próxima vez que você tentar fazer no mesmo polo, vai depender de 

quantos alunos entraram da última vez e de quantos terminaram. Ou, de quantos alunos chegaram ao 

último semestre. Nem precisa estar formado, mas depende de quantos continuaram matriculados até 

o último semestre, para saber qual é o número máximo e mínimo que você pode colocar de vagas. 

Pesquisador: E, dessa turma que está se encerrando agora, o senhor tem o número de quanto eram e 

quantos estão se formando agora? 

Coordenador CO01: Essa turma eram quatrocentos e quarenta alunos. Eu não sei se entraram 

quatrocentos e quarenta, mas esse é o número que foi ofertado no vestibular. Só que a desistência é 

muito grande e muito rápida em matemática e física. Então, hoje a gente tem vinte e sete formandos. 

Eles são formandos, agora...se eles vão se formar mesmo...A gente desconfia que não vai chegar a 

vinte e sete não. Talvez, vinte e dois. Porque ainda tem aluno em dependência, em disciplina do 

semestre passado que é Elementos de Análise, e o resultado foi bem ruim. Então ali no meio tinham 

cinco formandos que não conseguiram passar. Cursaram a disciplina, cursaram a dependência e não 

conseguiram passar.  Essa é uma dificuldade dos cursos a distância. 

Pesquisador: E como funciona se ele não passa? Há uma nova dependência? 

Coordenador CO01: Então, a oferta de nove depende de ele esperar, as vezes, quatro anos por outro 

curso. E, às vezes, tem que se deslocar para outra região para fazer o outro curso. Ou então, algumas 

disciplinas, nem todas, mas algumas é possível ele fazer a disciplina em outra universidade ou vir para 

o presencial aqui. Se ele fizer no presencial aqui a validação é automática. Se ele fizer em outro, a 

gente estuda com mais cuidado. Mas, a ordem com que são feitos os Cálculos, por exemplo, faz com 

que um aluno que perdeu Cálculo II, vá em outro lugar e faça o [Cálculo]II e o [Cálculo]III. É, porque as 

nossas disciplinas...herança do presencial, né...mas, elas estão numa ordem diferente daquela que a 

gente está acostumado: a ordem o Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, que se dá na Engenharia. Então, o 

cara às vezes consegue uma disciplina dessas na Engenharia e acaba fazendo o [Cálculo] I e o [ 

Cálculo] II, para validar o [Cálculo] II, e, o [Cálculo] II e o [ Cálculo] III, para validar o nosso [Cálculo] III, 

e assim vai, né. Mas, os Cálculos ainda não têm muito problema, e ele até consegue.... Oh! O Cálculo 

II é um problema! Porque o cara faz o [Cálculo]II e tem que arranjar uma disciplina de "sequências" e 

uma disciplina de "séries" para complementar, porque está na ementa.  Mas eles conseguem, e até 

conseguem a distância. A gente recebeu vários processos já, em que a gente deferiu, né. Analisou 

direitinho e deferiu. Mas, têm disciplinas onde isso é difícil demais, que são Álgebra I e Álgebra II. Eu 
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não sou especialista em Álgebra, longe disso, mas o pessoal chama de Álgebra algumas coisas que 

não são realmente Álgebra. O cara chama Álgebra Linear de Álgebra, ou Teoria dos Números de 

Álgebra, e aí chega aqui e... Mas, eu sempre peço para as pessoas: "Vá se matricular? Mande a ementa 

primeiro!". Se possível o programa...A gente tem que olhar antes para ver se vale a pena, né.  Agora, 

teve gente que se locomoveu até Florianópolis para terminar o curso, né. E teve gente também que fez 

o vestibular de novo para continuar com o vínculo e poder fazer, nessa nova edição, as disciplinas que 

faltam. Porque, o aluno tem, acho que nove anos para ficar ligado à UFSC. Então, às vezes, 

dependendo das disciplinas que faltam, a distância entre elas é muito grande e não dá para deixar... 

ficar trancando vários semestres seguidos porque ela está precisando de uma disciplina lá na frente, 

porque ele acaba sendo jubilado antes. Então, faz o vestibular de novo, valida o que já fez, e esse 

processo de validação é fácil, porque é a mesma disciplina e o mesmo código. Basicamente é atribuir 

uma matrícula nova e dizer que está tudo validado.      

Pesquisador: Falando agora sobre alguns detalhes do projeto político pedagógico, é bastante 

interessante o processo de avaliação institucional descrito nesse projeto, em que vocês usam a 

chamada "Pesquisa Avaliativa". Como funciona? Quem participa desse processo? 

Coordenador CO01: Avaliação interna do curso? Existia um núcleo... Mas, aquele projeto pedagógico 

foi concebido para o Pró Licenciatura. O nosso curso na UAB começou em dois mil e nove. Então, 

assim, existia uma forma de financiamento diferente. Então foram criados vários núcleos, né? E um 

dos núcleos era um núcleo de avaliação. Núcleo de avaliação e acompanhamento...eu não lembro mais 

a sigla. Mas, esse núcleo deixou de existir faz muito tempo! O que tinha basicamente eram 

questionários ao final de cada disciplina para os alunos avaliarem o curso. Até existe um núcleo de 

avaliação dentro da reitoria que também continua fazendo questionários.      

Pesquisador: Então os alunos avaliam o curso... 

Coordenador CO01: É. 

Pesquisador: E há alguma avaliação em relação, por exemplo, à nota do ENADE? Há alguma meta a 

ser atingida?  

Coordenador CO01: A gente não teve ENADE ainda. Não tem resultado do ENADE porque não é todo 

o ano, e a gente não oferece todo ano. Então não tem concluinte todo ano, e não tem ingressante todo 

ano. Então tem coincidido de ocorre mais dispensa... Mas, um ou outro aluno, porque estava atrasado 

e fez em outro lugar, e concluiu num ano de ENADE, lá. Aí ficou irregular. Aí, o aluno não fez o que 

tinha que fazer [a prova do ENADE]. Aí, no semestre seguinte eles pedem então a anistia, e mandam 

a gente ira lá e dizer que está tudo certo, e trocar a situação para regular. Sempre tem anistia. E, isso 

que a gente não entende: se vai cobrar, então cobra. Mas, essa cobrança e anistia depois?     

Pesquisador: É, e o último ENADE para os cursos de Licenciatura em Matemática aconteceu em dois 

mil e onze. 
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Coordenador CO01: É, no ano que vem vai ter. Eu estava até vendo ontem as regras. Porque eu 

nunca...quer dizer... a não ser nesses períodos de regularização... eu não tive nada em relação ao 

ENADE. No máximo assim: "Olha, o aluno está irregular, mas agora vamos colocar ele como regular, 

porque está perdoado. Mas, para o aluno que estiver entrando em dois mil e quatorze ... Mas, o aluno 

que está ingressando também faz uma parte do processo, não é? 

Pesquisador: É. Ele faz a prova no ingresso. Antes ele só tinha a "prova da saída", e agora ela faz duas 

provas: uma na entrada e uma na saída. Mas, na verdade é uma avaliação do curso na medida em que 

nem todo o aluno que faz na entrada, faz na saída e vice versa. 

Coordenador CO01: Então. O aluno que ficar em dependência, e que não se formar agora, ela vai se 

formar no meio do ano que vem, né. E aí, então os que estiverem concluindo teriam que fazer o ENADE. 

Só que, se for de acordo com o cronograma desse ano, que colar grau até trinta e um de agosto também 

está livre. Isso é o que vale para esse ano: quem colar grau até trinta e um de agosto, daqueles cursos 

que serão avaliados nesse ano, quem colar grau até trinta e um de agosto está livre do ENADE. A 

nossa colação de grau, presencial e à distância é tudo junto. Mas já marcaram para durante o mês de 

agosto. Eu não sei se alguém interferiu...já viu isso e falou: "Olha, vamos tirar do ENADE". Não sei.  

Mas, então a gente deve ter ingressantes no ano que vem, e deve ter formandos por causa de 

dependência.  

Pesquisador: Mas, pensando no processo de avaliação do curso: Há algum núcleo dentro da 

universidade que faça uma comparação interna, avaliando o curso presencial e a distância? 

Coordenador CO01: Não. Esse tipo de coisa, não.  

Pesquisador: Há algum tipo de medida de performance para os cursos? 

Coordenador CO01: Não. Se tem... Nunca nos reuniram, nós coordenadores, para contar os resultados. 

Alguém pode estar fazendo isso, mas nunca...Oficialmente não. Ninguém tem notícia desse tipo de 

coisa. Só tem esse tipo de avaliação que é o questionário ao final de cada disciplina para os alunos 

avaliarem aquela disciplina. 

Pesquisador: Mas, e questionários para professores, ou para vocês como coordenadores? Eles não 

encaminham? 

Coordenador CO01: Não. Está para acontecer um evento. Ia acontecer agora no final do ano, mas essa 

semana eles mudaram para o começo do ano que vem. Um seminário, ou um fórum de avaliação dos 

cursos da UFSC pelos discentes. Aí mandaram formulário eletrônico para os coordenadores 

responderem, e a gente respondeu. Aí, toda hora chegava um e-mail assim: "Responda!", "Se você já 

respondeu, desconsidere". Convidando para o fórum e tal. Mas, para a gente aqui está difícil a avaliação 

pelo discente, porque não tem nenhum discente aqui perto para participar do fórum, e para falar do 

nosso curso, né? Então, aí eu não sei...eu acho que as inscrições foram muito baixas, na universidade 

toda. Aí eles alegaram que todo mundo estava com muita coisa para fazer no final do ano e fica para 
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abril do ano que vem. Eu não sei se ia nascer alguma coisa nesse fórum. Alguma proposta de 

alteração...        

Pesquisador: Mas, agora eu fiquei curioso porque aquele projeto pedagógico então é do Pró-

Licenciatura? 

Coordenador CO01: Sim, do Pró-Licenciatura. 

Pesquisador: Porque eu acessei ele na internet, no site da UFSC, na página do curso. 

Coordenador CO01: Não, é que nasceu o projeto pedagógico lá, e aí ele foi refeito. Mas foi refeito no 

sentido: trocar as cidades com os polos...né. Coisas mínimas ali. Fala de núcleo de avaliação...Eu acho 

que aquilo é um documento mais burocrático e não é totalmente verdadeiro em algumas coisas.  

Pesquisador: É. Mas foi lá que eu li sobre o processo de avaliação institucional ...  

Coordenador CO01: Isso deve ser aquele discurso que você tem que colocar, senão não é aprovado. 

Pesquisador: Eu gostaria de falar agora do ponto de vista das inovações trazidas pela EAD.  Há 

inovações proporcionadas pela EAD? As mudanças de processos de que a EAD necessita foram 

benéficas para o curso? 

Coordenador CO01: Inovação no que? No jeito de dar aulas? Na tecnologia? 

Pesquisador: Inovação no sentido de: o que a EAD trouxe de novo para o curso de Licenciatura em 

Matemática? Pode ser uma inovação positiva ou não. 

Coordenador CO01: Eu não sei...[pensando]. Assim, uma inovação que é clara, e talvez não seja essa 

a resposta da pergunta mas, por exemplo, o Moodle dentro da UFSC foi trazido pela EAD. Hoje o 

Moodle está disponível para todos os cursos. Mesmo o presencial, né. Usa quem quiser. Não é 

obrigado a usar no presencial, mas o Moodle que trouxe para dentro da UFSC foi o EAD.  Ao contrário 

de outras universidades, como a UNICAMP, por exemplo, onde meu orientador de doutorado, e talvez 

você conheça, o Boldrini, pelo menos de nome.  

Pesquisador: Sim. Autor de livro de Álgebra Linear. 

Coordenador CO01: Sim. O Boldrini, em dois mil e três, quando eu ia defender meu doutorado, ele 

havia se tornado pró Reitor de Ensino da UNICAMP, e aí um dia ele me chamou e disse: "Olha! Vem 

ver aqui uma ferramenta! Vou instituir isso aqui! Vou fazer isso aqui funcionar na UNICAMP! Você pode 

fazer chat, você pode convidar os alunos, você pode colocar material!". E era o Moodle. Então, lá, 

quando não existia Educação a Distância. Mas, na UNICAMP eu sei que esse tipo de ambiente virtual 

surgiu antes de surgir a Educação a Distância na graduação.   

Pesquisador: Sim. 
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Coordenador CO01: Mas, esse tipo de inovação eu vejo, e é positiva. Agora eu não consigo, nesse 

momento, pensar em alguma outra coisa diferente que contribuísse especificamente para a 

Licenciatura. [pausa]   

Pesquisador: E, o que você, como coordenador, considera como cuidados necessários na 

implementação de um novo programa ou curso a distância? Pensando na experiência que o senhor já 

acumulou. Se o senhor for chamado para desenvolver outro curso de licenciatura em Matemática a 

distância em outra instituição, quais os cuidados você consideraria? O que é imprescindível?  

Coordenador CO01: Primeira coisa: um currículo bem elaborado. Bem concatenado, com uma divisão 

bem clara das disciplinas didáticas, das disciplinas específicas, né. E, o cuidado com o currículo eu 

acho que é bastante importante, viu. 

Pesquisador: E, especificamente pensando na distância. Ou seja, no fato de estar se planejando um 

curso a distância? Por exemplo, se seria imprescindível os alunos terem um módulo de preparação 

para estudar a distância. Porque aqui vocês têm um módulo preparatório, não é? 

Coordenador CO01: É, tem uma oficina rápida...Porque, na verdade existe uma disciplina de Introdução 

ao EAD que seria bom se ela pudesse ser dada antes de tudo, mas ela é dada como uma disciplina do 

semestre. Então, eles fazem umas oficinas para poder entrar no Moodle, gerar sua senha, saber usar 

e fazer o básico. E, durante o semestre todo, junto com as outras disciplinas do semestre eles tem uma 

disciplina, vamos dizer assim, só de mídias na educação, né.   

Pesquisador: Mas, eles recebem alguma formação no âmbito comportamental? Ou que tente ajudá-lo 

a se disciplinar e se organizar para estudar a distância?  

Coordenador CO01: Não. Não tem, e isso foi uma coisa que a gente pediu, na próxima formação que 

vai acontecer agora em fevereiro, que a coordenação pedagógica procure alguém para fazer umas 

palestras sobre esse tipo de coisa: como se organizar? como estudar? Porque a gente sentiu a falta 

disso aí, né.     

Pesquisador: Eu achei que isso era abordado nessa disciplina de Introdução ao EAD. 

Coordenador CO01: Poderia ser. Mas eu acho que não. E também, no EAD nós também temos os 

problemas de um professor fazer as coisas com um ponto de vista, e outro professor fazer outra ensina 

do mesmo programa. Então a gente tem uma professora de Introdução ao EAD que trabalhou em rede 

de televisão e depois veio para a universidade, e então a visão dela é diferente. São basicamente duas 

professoras de Introdução ao EAD, e elas tem visões voltadas para lados diferentes, então...    

Pesquisador: Mas, essa atribuição de auxiliar os alunos a se organizarem fica mais a critério dos 

tutores? 

Coordenador CO01: Fica a critério dos tutores. Mas a gente vai tentar agora fazer uma coisa do tipo: 

uma formação nesse sentido para o tutor saber como orientar o aluno.  
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Pesquisador: Mesmo porque, para a maioria dos alunos deve ser o primeiro curso a distância de que 

participam. É uma coisa nova! Até para eliminar a ideia de que se o curso é a distância, então demanda 

menos tempo de dedicação.  

Coordenador CO01: Assim.... na base da... e acho que meio na intuição, os tutores acabam fazendo 

isso. Mesmo sem instrução da gente. Então, cada um cria sua estratégia, né? Havia tutores... um tutor 

em Tubarão, na época em que tínhamos dois tutores por polo, que foram dois excelentes alunos da 

gente aqui [em Florianópolis], que voltaram para Tubarão e fizeram concurso para o Banco do Brasil. 

Foram trabalhar no banco, mas voltaram e foram lá para serem tutores. E aí, o que eles faziam? Na 

maioria das disciplinas, pelo menos as específicas, e eles gostavam mais das específicas, eles 

pegavam assim: "Ah! O professor está dando tal coisa!". Ele marcava a aula e ele dava a aula durante 

a semana. Ele [o aluno do curso] não tirava dúvida e não ia lá [no polo] para estudar. Ele ia lá e produzia 

uma aula para cada trecho que interessasse. E, esses alunos do polo tinham um professor na verdade: 

um cara dando aula, além da aula gravada, da vídeo conferência, do livro. De certa forma é uma 

estratégia.      

Pesquisador: Interessante. 

Coordenador CO01: Agora, não é tudo mundo que pode. Se se tentasse fazer alguma coisa desse tipo, 

e o intuito não é esse, não daria certo porque a gente sabe que em alguns polos a gente tem tutores 

com problemas de formação. Ás vezes a gente abre um edital e não tem candidato, né. O candidato 

não tem o pré requisito mínimo que é: ser formado em matemática, ter pelo menos um ano de 

experiência em sala de aula ou ter feito uma pós graduação na área. Esse é o requisito mínimo para 

poder receber bolsa de tutor. Ás vezes você encontra alguns candidatos, mas às vezes você encontra 

numa cidade um candidato ou dois. E os dois muito parecidos. A gente sabe que, infelizmente, os 

tutores nos polos têm a deficiência de formação. Né? Fizeram o curso a bastante tempo.      

Pesquisador: Mas eles têm a experiência de sala de aula, não é? 

Coordenador CO01: Eles têm a experiência de sala de aula, mas eles não se lembram mais de certos 

conteúdos que eles nunca mais usaram na vida, né. Tem que estudar de novo. 

Pesquisador: Mas esse tutor o polo tem uma atuação muito maior como incentivador, pelo que eu 

percebi conversando com um tutor do polo de Itapema. Ele não deixa o aluno desgarrar. 

Coordenador CO01: É, ele tem que ser um incentivador. Ter que ser psicólogo. Ele corre atrás do aluno 

que foge para saber o que aconteceu, ou porque é que ele desistiu. Mas eu acho que esse tutor do 

polo de Itapema é um privilegiado porque o polo dele tem bons alunos. Então ele consegue trabalhar 

assim mais na parte burocrática, incentivando. Eu não sei se alguns conteúdos ele domina, mas ele 

tem gente em volta que ajuda. Desses dez que vão se formar lá, tem uns quatro ou cinco que se 

inscreveram para o mestrado aqui, presencial. Desses, três vão... é lógico... nenhum foi classificado 

direto para o mestrado, né. Até porque eles não são bacharéis, são alunos de licenciatura. Mas eles 
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vão fazer o curso de verão para mostrar que tem potencial para ficar nesse mestrado, e eu acho que 

até os três tem condições de serem aceitos. E até com bolsa aqui pelo mestrado da Matemática.    

Pesquisador: E a demanda também é grande porque o tutor polo auxilia com todas as disciplinas que 

são oferecidas naquele polo e naquele semestre... 

Coordenador CO01: No polo sim. O tutor cuida, às vezes, de oito disciplinas. As quatro que estão 

correndo, e quatro de dependência. E o tutor aqui é só uma por vez. Tem tutor UFSC que passou por 

várias porque eles vão fazendo o processo seletivo a cada semestre e continuam no curso em outras 

disciplinas. 

Pesquisador: Mas, voltando à concepção do curso. Há disciplinas que foram concebidas e planejadas 

exclusivamente para o curso EAD? 

Coordenador CO01: Eu não sei se foram concebidas só para o EAD, mas há disciplinas que só 

aparecem no EAD. Por exemplo a disciplina...essa de software... a Informática aplicada à Educação. 

Pesquisador: Mas, o curso de Licenciatura em matemática presencial não tem essa disciplina? 

Coordenador CO01: Não tem. Pode ser que tenha alguma coisa com um nome parecido. Mas uma que 

não tem, de jeito nenhum, é Iniciação à Pesquisa Didática em Matemática. Eu já perguntei para os 

professores responsáveis e não tem. E, além disso, mais um comentário... A gente tem dificuldade de 

encontrar professor para todas as disciplinas. O próprio presencial já não acha mais. O Departamento 

já não tem professor para ministrar Projetos, Seminários. Esse tipo de disciplina...Não tem. Vai ser 

aberto um concurso agora que vai ter uma vaga em Educação Matemática para tentar suprir essas 

coisas. Porque, a política é muito assim: a abertura do doutorado... tudo se faz num nível altíssimo... 

mas.... O cara vem aqui com um monte de complicação, um monte de coisa ...mas nada em Educação. 

Nada em Educação Matemática.   

Pesquisador: Mesmo porque é um campo ainda novo. 

Coordenador CO01: E aí a gente acaba contratando como substituto. Algumas dessas disciplinas, no 

presencial, são dadas por substitutos que foram alunos do nosso curso e que aprenderam com outros 

professores que agora se aposentaram. Então...há dificuldade. Tanto que essa disciplina de Iniciação 

à Didática foi concebida por alguns professores que já se aposentaram e tem uma professora que não 

se aposentou mas não tem interesse em ministrar. Então, ela acabou sendo dada, apesar de ter código 

da Matemática, por uma professora do colégio de aplicação junto com o professor que ministra Iniciação 

à Pesquisa Didática em Matemática, que é um professor do Centro de Educação. O colégio de 

aplicação é um órgão que está submetido ao CED [Centro de Educação]. Então assim, outras pessoas 

que conceberam a disciplina não querem ministrar, e ...Ah! E eu ainda tenho que "pedir a benção", 

porque você não pode ministrar uma disciplina com o código de um departamento que não é o seu. 

Não pode assim.... se o departamento reclamar. Mas todo mundo, o EAD e o presencial vão ficar com 

esse mesmo problema: vai faltar professor em algumas disciplinas mais voltadas para a Educação.  
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[Final da primeira parte da entrevista]  
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Entrevista 05 

Identificação do Entrevistado(a): Professor DP01 

Qualificação do Entrevistado(a): Professor de disciplinas voltadas à Educação e de Estágio 

Supervisionado. 

Data: 04/12/2013 Horário: 13 h 30 min  

Local: Campus UFSC – Florianópolis 

Tipo de entrevista: Presencial 

 

[Início] 

Pesquisador: Eu gostaria que o Senhor nos falasse brevemente de seu histórico acadêmico e 

profissional. 

Professor DP01: Eu sou Licenciado em Matemática. Tenho licenciatura em Pedagogia, e Mestrado em 

Educação Matemática pela PUC São Paulo, e Doutorado em Educação Matemática pela PUC São 

Paulo também.   

Pesquisador: Eu já conversei com bastante pessoas ligadas ao curso de Licenciatura em Matemática 

a distância, e, o senhor é o primeiro Educador Matemático com que eu converso e que trabalha no 

curso. O senhor é o único Educador Matemático do curso? 

Professor DP01: De fato... Eu já vou, então, tomar a sua pergunta para começar a falar um pouquinho 

mais do curso. E, não só do curso como também de nossa Instituição. O curso aqui nosso da 

matemática, ele tem os componentes curriculares e as disciplinas marcadas por várias siglas, que são 

[siglas dos] os departamentos que fornecem os professores para essas disciplinas. As disciplinas de 

matemática: Cálculo, Fundamentos de Matemática, etc. Todas elas são [com a sigla] MTM e são 

ministradas por professores do departamento de Matemática.  No departamento de Matemática nós 

temos Educadores Matemáticos também, mas a grande maioria é Matemático. Nós temos, por 

exemplo, a Professora Neri, apesar de aposentada, e, o Professor Méricles, que é um expoente na 

área de Educação Matemática. Esses eu diria que são os nomes mais fortes que nós temos, de 

referência em Educação Matemática. Temos outros professores, outros colegas que também são 

formados e tem a sua trajetória acadêmica na matemática mas também tem inserção na Educação 

Matemática. Agora, eu trabalho no Centro de Ciências da Educação no departamento de Metodologia 

de Ensino. No Departamento de Metodologia de Ensino há vários colegas em várias áreas. Há um 

grupo de professores de Matemática, no qual eu estou inserido. Atualmente nós somos em cinco 

professores do Departamento de Metodologia de Ensino da área de Educação Matemática. Todos são 

Educadores Matemáticos.         
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Pesquisador: E todos estão envolvidos no curso de licenciatura à distância? 

Professor DP01: Na EAD, estamos eu e mais uma professora. O meu ingresso na UFSC em dois mil e 

dez, foi feito por meio de um concurso voltado para fomentar esse trabalho do ensino a distância...das 

licenciaturas do ensino a distância. Então, prioritariamente, quando há disciplinas que tem o 

envolvimento do curso de licenciatura em matemática (uma vez que é um programa e não há uma 

oferta contínua), eu me envolvo e participo. Prioritariamente, mas não exclusivamente. Eu tenho 

atribuições no Curso de Licenciatura em Matemática. São atribuições que o Departamento de 

Metodologia tem. Então, por exemplo, as disciplinas de Metodologia de Ensino, de Estágio 

Supervisionado... São atribuições do nosso departamento. Quer dizer, nós temos essa carga para o 

ensino presencial, e da mesma forma no ensino a distância. Só que, no ensino a distância, entre os 

cinco professores meus colegas no departamento de Metodologia, o meu nome sempre é o primeiro 

porque o meu concurso foi focado nesse sentido.   

Pesquisador: Hoje, qual disciplina o senhor está ministrando no curso a distância? 

Professor DP01: No curso de licenciatura, na turma que está se formando, eu já passei com eles: a 

Didática (Didática Geral mas a gente se voltou mais para a Didática da Matemática), Metodologia de 

Ensino e depois os dois módulos de Estágio, e eu colaboro com outra professora numa disciplina 

chamada Iniciação à Pesquisa em Educação Matemática. E, aí eu colaboro.    

Pesquisador: Essa disciplina, inclusive, só tem a distância, não é? 

Professor DP01: Sim, no presencial não tem. 

Pesquisador: Que é uma das coisas que talvez pudesse... 

Professor DP01: Sim, passar para o presencial. 

Pesquisador: Seria importante. 

Professor DP01: Concordo. Uma das coisas que ocorreu, e sobre as quais eu posso até te dar alguns 

dados, foi que a Professora Nery que foi a nossa primeira coordenadora do curso de ensino a distância 

de Matemática, e então ela que foi a idealizadora, né. Então foi ela quem desenhou essa disciplina, 

que eu acho que é perfeita e que cai muito bem. Mas ela desenhou e a participação dela sempre foi no 

curso de ensino a distância. Então no curso presencial ela... enfim, atualmente ela está até 

aposentada...mas ela não tinha tanta inserção. Cabe à gente, que está aqui comentar essas coisas.  

Pesquisador: Pelo que eu pude constatar, o curso à distância já nasceu muito mais próximo às diretrizes 

do MEC, do que o curso presencial... 

Professor DP01: Sim. 

Pesquisador: Mas, o ensino a distância também dissocia o ato de ensinar do ato de aprender no tempo 

e no espaço. Quais são as implicações dessa dissociação num curso de formação de professores de 
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Matemática? E quais as implicações para ministrar à distância as disciplinas como Metodologia de 

Ensino da matemática ou Didática da Matemática, que são disciplinas que reúnem tanto o 

conhecimento específico de matemática com os conhecimentos gerais sobre educação, ensino e 

aprendizagem? 

Professor DP01: Realizar isso a distância, implicou numa preparação do ambiente, o Moodle, de uma 

forma tal que potencializasse esse trabalho. Então nós temos [no ambiente] o básico, entre aspas, e o 

livro texto. Mas além do livro texto, há as atividades que você faz com os alunos para buscar 

exatamente essa interação e fazer com que o tempo, que ainda que não seja o tempo do relógio 

semelhante às nossas aulas presenciais, mas de forma que o aluno esteja engajado. Que o aluno não 

se sinta totalmente à distância, mas que ele se sinta parte daquele grupo do qual ele está participando 

com as atividades.    

Pesquisador: Para que ele não se sinta sozinho? 

Professor DP01: Exato. Exato. Então, por exemplo, as nossas vídeo conferencias que eu ... A minha 

primeira inserção foi na área da Didática. E, Didática é uma disciplina... a Didática, a Metodologia de 

Ensino e o Estágio Supervisionado são disciplinas que são de responsabilidade do departamento de 

Metodologia de Ensino. Eu participo do departamento de Metodologia de Ensino no grupo de 

Educadores Matemáticos. Há, no departamento de Metodologia, grupos de professores da Didática, há 

no departamento professores do grupo de ensino de Física e assim sucessivamente. Do ensino de 

didática, então, nós temos colegas que são responsáveis por essa disciplina. No curso de Matemática, 

desde a segunda edição desse curso, que é a que está finalizando agora, eu participei com a professora 

responsável da Didática. Eu dividi o módulo com a professora da Didática.   

Pesquisador: A Didática Geral? 

Professor DP01: A Didática Geral.  

Pesquisador: Porque tem a Didática Geral e a Didática da Matemática, não é? 

Professor DP01: Não, nós não temos no departamento uma didática específica. Existe a Didática Geral. 

Para Metodologia sim. Mas, no sentido de que nós estamos trabalhando no curso de licenciatura em 

Matemática, pela proximidade da minha pessoa com a pessoa da didática geral, nós fizemos um 

trabalho mais voltado para uma didática do ensino da matemática. Então, desde esse momento foi que 

eu ingressei no curso. E, eu estou com essa turma até agora, né.   

Pesquisador: Agora, vamos falar um pouco dos materiais. Eu estive em Itapema e olhei alguns 

exemplares de livro ligados às disciplinas do conhecimento específico. E há um material interessante 

que é para a disciplina de estágio. É um material interessante com muitas orientações para o aluno que 

fará o estágio supervisionado. Um tipo de material que não encontramos nos cursos na modalidade 

presencial. Eu também percebi que é um material bem estruturado. 

Professor DP01: É. E quem escreveu aquele material foi a Professora Cláudia Flores. 
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Pesquisador: Sim, e...Esse nível de estruturação, de detalhamento das atividades, eu imagino que seja 

proposital. Ou seja, essa estruturação é desejável no curso a distância. Quando falo de material 

estruturado, me refiro ao fato de ele ser bem "passo a passo", um material que guia o aluno todo o 

tempo para que o aluno também não se sinta tão sozinho, não é?  

Professor DP01: E para além do que você viu na parte escrita, né, o trabalho no ambiente foi mais 

detalhado ainda. Esse livro do qual você está falando, sobre o Estágio, foi escrito na primeira versão 

do curso que é chamado de pró Licen [o Pró Licenciatura]. O pró-licenciatura, que era um grupo que 

estava em Matemática aqui no Estado de Santa Catarina, e no Maranhão simultaneamente. Então, 

nesse momento eu não estava na instituição, mas boa parte do material foi escrito nesse período. Meu 

ingresso na instituição foi em dois mil e dez, e esse grupo do pró Licen estava se formando, mas os 

materiais do Estágio Supervisionado já estavam prontos e foram utilizados com essa turma [atual, que 

está se formando]. Então, esse trabalho que você estava olhando, essa parte metódica e etc. e tal, isso 

foi bastante utilizado. Com a minha inserção, nós começamos a ampliar a participação do ambiente 

virtual. Não só do livro texto, entendeu? Não só do impresso. Então, a partir daí você verá coisas que 

são... Quer dizer, eu acho que a vida da disciplina, ela ocorre no ambiente e não no livro. O livro é uma 

referência mas não é a vida da disciplina.  

Pesquisador: E, eles usam o ambiente de que forma? 

Professor DP01: Veja que, foi uma coisa inovadora, né, porque o estágio no nosso curso está dividido 

em duas partes: a primeira que nós chamamos de observação e a segunda na qual o aluno se envolve 

a atividade docente. Seja no ensino fundamental ou médio, porque a gente não faz essa distinção no 

caso do ensino a distância. Então o que você vai ver, no Estagio II, em alguns lugares nós conseguimos 

fazer gravações das aulas. Então, por exemplo eu estou aqui em Florianópolis, e eu discutia com o 

aluno, em alguns momentos, especificamente a aula que ele deu lá em Lajes. Eu tinha acesso à aula 

e ao que ele tinha feito lá, pelo ambiente.   

Pesquisador: Isso é uma inovação grande, não é? 

Professor DP01: Isso é um trabalho enorme [risos]. 

Pesquisador: Sim, mas eu fico pensando... Isso também pode ser usado para compartilhar as 

experiências deles, entre eles mesmos. Porque analisar a prática não precisa ser feito necessariamente 

sobre a própria prática. Você pode refletir sobre a prática que você está vendo acontecer, não é?  

Professor DP01: Eu volto a pergunta para você: quantas vezes você assistiu sua própria aula? 

Pesquisador: É mesmo. É verdade. Nós não temos essa oportunidade no dia a dia.  

Pesquisador: Mas, falando ainda sobre o ambiente, esse curso de matemática tem uma disciplina 

específica para trabalhar com softwares de ensino. Mas também é possível que se trabalhe com 

softwares no ambiente para favorecer o aprendizado do aluno, ou seja, softwares com os quais os 

alunos da licenciatura possam aprender matemática. São duas visões. Então... Nas disciplinas 
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voltadas, entre aspas, para a Educação onde eu incluo também a Metodologia do Ensino em 

Matemática, que faz a junção de conhecimentos sobre pedagogia e conhecimentos sobre matemática. 

Nessas disciplinas além do ambiente, esse tipo de software também é explorado?   

Professor DP01: O que ocorreu na disciplina de Metodologia...É como eu falei, né. Você faz uma edição 

[do curso] e vai até o fim, faz uma outra avaliação, e depois retorna, né. Eu penso que o que eu pratiquei 

nessa disciplina de Metodologia, eu precisaria rever no seguinte aspecto: o nosso trabalho em 

Metodologia foi um pouco mais abrangente. Então ela [a disciplina] trabalhou com possibilidades de 

ensino em Matemática através da história da Matemática, história da Educação Matemática, 

tecnologias, Modelagem Matemática, Engenharia Didática, enfim...Nós fizemos um elenco de 

atividades e projetos para poder dar aos alunos essa visão. Quando a gente fala sobre o ensino de 

Matemática por meio de tecnologia a gente dá algumas pinceladas, né. Desde o Excel, desde uma 

calculadora, ou o Cabri, e etc. Mas aí, na minha opinião ficou muito geral, entendeu? Ficou muito geral.   

Pesquisador: Mesmo porque há uma disciplina específica na qual o aluno trabalha somente o uso de 

tecnologias na sala de aula, não é? 

Professor DP01: Então, que é a de Informática na Educação. É uma disciplina dada pelos colegas da 

Matemática, tá? É uma disciplina MTM, tá. E... bom... Na medida em que a gente vai avançando a 

gente tem que estar sempre inovando, né. Então, por exemplo, se você pegar o material impresso 

dessa disciplina você vai ver que parece que é coisa igual àquela tartaruga lá ... Eu não me lembro o 

nome...  

Pesquisador: O Logo. 

Professor DP01: O Logo, é. Então, são propostas interessantes, mas é que, sabe... Não se atualizou. 

Então, quer dizer, tem colegas trabalhando com essa disciplina específica, né, mas ... enfim, acho que 

poderia dar um implemento um pouco melhor. Entendeu?  

Pesquisador: É, porque a ideia que eu tinha era a seguinte: por ele estar sendo formado num ambiente 

mais tecnológico ele já sairia daqui mais pronto para utilizar as tecnologias digitais na sala de aula. Não 

é? Por isso que eu divido as formas de uso do software pelos alunos: quando ele usa o software para 

aprender alguma coisa, e quando ele conhece softwares que poderá utilizar em tarefas de ensino. 

Porque eu compartilho da visão de que quando ele usa um software para aprender, ele experimenta o 

potencial dessa tecnologia, e aí ele "compra a ideia". E aí, tem ou outro lado que se refere ao fato de 

que: "Está bem. Agora que você ‘comprou a ideia’ e viu que as tecnologias podem facilitar o 

aprendizado, vamos ver quais são os softwares que estão à disposição". 

Professor DP01: É, e, como eu também trabalho com essa mesma disciplina no presencial, e cada vez 

mais eu estou me afastando um pouco desse modelo de mostrar muitas tecnologias, e pegar algumas 

e fazer o aluno estar lá praticando durante a aula de Metodologia. Eu penso, por exemplo, que nessa 

questão de software está faltando exatamente esse aspecto: o aluno ser "aluno" por essa tecnologia. 

De alguma forma, e eu não sei como, entendeu? E essa é uma discussão que eu estou pretendendo 
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levar para o NDE. Os colegas que trabalham com disciplinas de Matemática, se vão trabalhar com 

função, poxa...faz no GraphMatica. Aí quando o aluno teve, e... é relato, né. Eu estou com essa turma 

em alguns polos, e já são cinco semestres. Talvez eu seja o professor que fique mais tempo com eles, 

né, agora, no curso. Então eu vejo relatos: "Poxa professor"...e essa disciplina de informática foi no 

semestre passado..."Poxa, se eu soubesse disso no começo do meu curso eu teria aprendido muito 

mais!"         

Pesquisador: Então, porque eu acho que aí ele vê o valor do recurso e não fica aquela coisa de " Ah! 

Tem que usar porque é algo novo, e porque os alunos atuais estão na era da tecnologia". Não acho 

que seja por isso que se deva usar um software na sala de aula. Tem que usar pois facilita a 

aprendizagem. Não é?   

Professor DP01: Vou te dar um outro ... Vou te dar um parênteses: Tem uma disciplina de Matemática 

Financeira. Está tendo agora. Aí você vai entrar na sala lá, do que está acontecendo na disciplina, e o 

professor está colocando lá todo aquele desenvolvimento de P.A. e P.G. e etc., e hoje todo mundo tem 

uma HP não mão, não é? Poxa, se vai trabalhar então trabalha o conceito do assunto, não é?  

Pesquisador: Mesmo porque, na escola básica é muito importante se trabalhar com o conceito: o que 

é uma taxa de juros? O que significa um juros ser composto?  

Professor DP01: Bom, eu não sei se você compreendeu mais ou menos o assunto. Para onde eu estou 

caminhando. Tentando caminhar. 

Pesquisador: É, eu vi que, boa parte da concepção do curso é do Departamento de Matemática, e 

então acaba ficando essa ... 

Professor DP01: Essa tensão. Esse clima de um pouco de tensão, né?  

Pesquisador: Mas acho que isso é em qualquer lugar. Essa divisão. 

Professor DP01: Sim, sim, sim. 

Pesquisador: Por isso que a gente fala muito em buscar um curso de licenciatura com identidade 

própria. Porque a maioria dos cursos, historicamente, nascem como um apêndice do bacharelado.   

Professor DP01: Mas, por isso que eu estou falando... A idealizadora desse nosso curso aqui, a 

Professora Nery que hoje está aposentada, ela tem essa formação muito forte na Educação 

Matemática. O Doutorado dela foi lá na França, né? Junto com um pessoal lá. Acho que o orientador 

dela, foi aquele que desenvolveu o Cabri, lá. Então, nela é muito forte isso. E, quando eu ingressei ela 

participou da minha banca e quando ela viu a minha exposição, ela falou: "Poxa, você é o cara para 

entrar aqui!". Mas... bom...ela saiu, e etc.. E essa é uma instituição pública, né? [risos] E a gente briga, 

né? Vamos lá, e a gente briga.     

Pesquisador: Mas, eu gostaria de abordar agora a questão da Prática de Ensino. Deve ocorrer aquele 

momento de orientação do professor sobre as atividades do aluno. 
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Professor DP01: Mas, em que sentido? 

Pesquisador: Por exemplo, orientar o aluno na elaboração de uma sequência didática que ele deverá 

aplicar como atividade de Estágio Supervisionado. Como é feita essa comunicação e orientação do 

professor para o aluno? Ou, o tutor entra nessa parte?   

Professor DP01: Não dá para você ver isso dessa forma pontual como você está perguntando. A gente 

tem que compreender um pouquinho o sistema. Então, como é a estrutura do nosso curso? Nosso 

curso prevê, e acontece duas visitas presenciais do professor no polo, tá? Então existe esse contato 

do professor com uma turma duas vezes por semestre. Acontecem duas vídeo conferências por 

semestre. Então nós também temos esse aspecto, esse contato como os alunos. Nós temos um 

estúdio, e etc., e a vídeo conferência funciona com uma certa qualidade. Então a gente tem, a vídeo 

conferencia, o encontro presencial, e para fazer tudo isso acontecer nós temos uma formação de 

tutores, para o tutor presencial que está lá no polo. Então, no início do semestre o tutor tem toda uma 

orientação do desenho da disciplina no semestre. Os tutores polo, os nossos tutores polo são 

professores de Matemática, o que então também é uma outra questão. São todos os elementos que 

colaboram com esse tipo de situação. Então quer dizer, falar de uma disciplina, que a gente chama de 

Estágio Supervisionado, que tem como objetivo preparar o aluno para observar, ampliar o olhar, 

aprender a inserção dele numa instituição escolar do ponto de vista do Estágio. Então, quer dizer, é 

todo um roteiro: O que ele vai olhar? Como ele vai olhar? Quais são as fundamentações que ele vai 

olhar? Tudo isso é constantemente trabalhado. É trabalhado no texto, é trabalhado no ambiente, o tutor 

já sabe como vai acontecer a disciplina durante o semestre (o tutor presencial lá). O tutor a distância, 

aqui na UFSC, também sabe de todo esse plano. O presencial, lamentavelmente e infelizmente, ele 

não tem uma oportunidade muito grande de participação e de contribuição porque ele vem no início do 

semestre. E, eu tento, nas minhas disciplinas, sempre fazer essa apresentação e dizer "Olha, o que 

vocês acham que a gente poderia fazer melhor aqui?". E ainda ouvi-los para fazer essa implementação. 

Mas o tempo é muito escasso. Mas, por exemplo, com a tutora [UFSC] e com o colega com que a gente 

divide essa disciplina, a gente constrói junto, entendeu? Então toda a equipe sabe muito bem o que 

está acontecendo, e qual é a proposição. Então, por exemplo, um aluno lá diz: "Professor, eu não estou 

entendendo o que fazer.".  Seja para quem ele pergunta, em tese, ter que ter essa harmonia, né? Então 

é como eu te falei: é um conjunto de elementos que faz a coisa acontecer. Aí você vai me perguntar: 

"Poxa, mas o aluno está no polo. Ele recebe só um roteiro!". Sim, ele tem um roteiro no ambiente, ele 

tem um roteiro no livro, ele tem um bate papo, e tem uma vídeo conferência falando, tem a visita do 

professor que já passou também as explanações. Então ele não se sente assim... Não é uma coisa 

assim tão... É um conjunto de ações que faz com que o aluno se insira nas atividades.        

Pesquisador: E eu acho que essa é outra inovação de valor da EAD. Me refiro ao fato de que, na EAD 

a condução do processo não fica nas mãos de uma pessoa só: o professor. Mas há uma equipe 

cuidando da disciplina e cuidando para que todo o planejamento ocorra como foi idealizado. Todos 

sincronizados e comprometidos com os objetivos do curso. Além disso, o ambiente permite que se 

registre tudo e que se acompanhem todas as atividades demandas pelo curso.   
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Professor DP01: Eu concordo. Eu concordo. 

Pesquisador: Embora, isso tome mais tempo. 

Professor DP01: Um monte. Um monte de tempo. Mais do que no próprio presencial. 

Pesquisador: E como é que se administra esse tempo? 

Professor DP01: Aí nós temos alguns elementos que, do ponto de vista administrativo, a gente sofre 

muito. Você tem, por exemplo, uma carga de ensino presencial com quatro créditos ou cinco créditos 

de disciplina que não são os mesmos créditos que a gente tem. Administrativamente somos professores 

de uma instituição federal e você tem que ter, no mínimo, oito horas de aula, e, pelo seu contrato você 

tem quarenta horas semanais. No departamento de Metodologia, atualmente eu sou vice chefe e então 

eu conheço isso mais profundamente porque a gente faz todo um mapeamento, e distribuições de 

carga, e tal. Então isso é uma conta que não fecha, entendeu? Não fecha. E aí você tem professores 

que trabalham no ensino a distância e se você computar: o tempo do ensino presencial [no polo], o 

tempo da vídeo conferência, o tempo de deslocamento que você gasta...Já dá muito mais do que as 

horas que você está lá, contratado por semana. Entendeu? Mas, enfim.   

Pesquisador: E isso, fora o atendimento do acionamento dos alunos. Os alunos costumam acionar 

diretamente o professor? 

Professor DP01: Na medida em que...E, olha, isso foi uma coisa que foi muito legal para a minha 

atuação. Em outras instituições eu trabalhava no ensino a distância com outro modelo pedagógico, e 

quando eu ingressei aqui na EAD eu tive chance de trabalhar com uma colega da didática que, bom, e 

o povo da didática é expert nesse assunto. Então essa menina, por sua vez tem uma expertise dela no 

EAD. Então eu aprendi muito: Como saber lidar? Como falar com os alunos? Quais são os horários? 

Etecetera e tal. E isso me ajudou bastante. Parece brincadeira, mas se você, sistematicamente, 

responde os e-mails encima de um certo horário você educa o povo na sua frequência de consulta 

[risos]. Então são pequenas coisas que fazem com que você já trabalhando com pequenas estratégias 

e a coisa vai funcionando. Então, se você é uma cara que se coloca sempre à disposição, você está 

sempre sendo solicitado. Bacana, Legal! Só que aí você não tem família, não tem fim de semana, não 

tem nada. Então, você tem algumas pequenas ações que vão te facilitar como responder todos os e-

mails que chegaram sempre no mesmo horário. Aí o aluno sabe que tem uma certa regularidade.      

Pesquisador: Mas eles costumam acionar o professor diretamente sem passar pelo tutor? 

Professor DP01: Não, a grande maioria faz mais uso do tutor. No meu entendimento, nas nossas 

disciplinas eu vejo mais consulta no tutor UFSC. Alguns também no tutor polo. Eu sou uma pessoa 

bastante aberta. Então quando eu vou nos polos, eu converso, e eu conheço os alunos pelo nome. 

Entendeu? Pode parecer uma coisa que é brincadeira, mas não é. Agora, é claro que eu consigo isso 

porque hoje, nessa turma que está se formando agora nós estamos praticamente com trinta e nove ou 

quarenta e três alunos. Esses são os alunos que estão cursando a disciplina, não quer dizer que sejam 
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concluintes. Então, quer dizer, eu conheço esse povo de nome, e o que faz, onde trabalha. Entendeu? 

Há essa proximidade. Vários semestres trabalhando com o grupo. Então, ainda nesse desenho das 

visitas aos polos, o que dá essa proximidade, nós temos hoje nove polos. Como são duas visitas 

presenciais por semestre, nós sempre dividimos a disciplina em dois professores, senão não dá conta 

da visita. Então, um professor fica com quatro polos e outro professor fica com cinco polos. Na disciplina 

da Didática quem era a coordenadora da disciplina era a colega da Didática, e na disciplina de 

Metodologia eu fazia a coordenação da disciplina mas tinha um outro colega que fazia essa visita em 

algum dos polos. Então, normalmente somos dois professores para dar conta. Então, nos polos onde 

eu atuo, eu dou essa liberdade e a gente tem esse contato. E, enfim, a coisa rola porque a gente é 

aberto. E a tutora aqui da UFSC também dá um apoio bastante grande. Ela é bastante compreensiva 

e ajuda bastante. Veja que, do polo, eu estou pouco falando, né. Nas disciplinas de caráter mais 

pedagógico, eles buscam os apoios nossos aqui. Eles não buscam o apoio no tutor polo.       

Pesquisador: E quanto aos PCC. Eu pergunto porque me parece que eles são uma grande chance de 

vínculo das disciplinas de saber específico com as disciplinas ligadas à pratica.   

Professor DP01: Perfeito. Certo. Mas quem demanda isso é o professor de uma disciplina x que tem 

que fazer o seu desenho lá do que ele quer do PCC. E... é uma atividade tal, ou seja, assim ou assado. 

E, o professor lá, no meu entendimento, não faz uma coisa consistente. Então o que é que o povo [os 

tutores no polo] faz? Ficam fazendo...ou corrigindo lista de exercícios, ou estudando, ou fazendo grupo 

de estudos e isso é muito frágil. Muito frágil. É nesse aspecto que eu estou colocando.    

Pesquisador: É, e pelo que eu já conversei com algumas pessoas, o PCC evoluiu. Ele começou, lá 

atrás, como análise de livro didáticos. E, agora, algumas disciplinas já colocam atividades mais voltadas 

a prática mesmo. Mas, como é a parceria das disciplinas específicas com vocês que são do 

Departamento da Metodologia de Ensino de Matemática e podem ajudar bastante no desenvolvimento 

de atividades de prática dentro das disciplinas de conteúdo específico? Como isso funciona? 

Professor DP01: Não adianta. Não há interação. Nós estamos num momento, fazendo... E tem um 

pouco também... momentos que são momentos em que você faz a sua inserção na própria instituição. 

Eu estou aqui há três anos, e eu ainda não tenho um espaço que dá essa visibilidade para a gente 

poder conversar essas coisas. Esse ano ... só nesse ano que eu ingressei no NDE do curso de 

matemática. Então, vais aos poucos, entendeu? Por isso que, do ponto de vista prático, a presença da 

Nery aqui era fantástica, entendeu? Falando do curso de licenciatura do EAD, né? Ela fazia acontecer. 

Era uma pessoa que chegava e, talvez não tão democrática, mas ela fazia as coisas acontecerem. 

Agora, na ausência dela, e você falando por exemplo num curso presencial, nós temos exatamente 

essas questões que precisam ser ainda digeridas, entendeu? Mais bem harmonizadas. E elas não 

estão em harmonia.   

Pesquisador: Mas também, essa característica não deve ser uma exclusividade da UFSC, e nós como 

Educadores Matemáticos temos que continuar na luta. 

Professor DP01: É, são conquistas, são conquistas. 
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Pesquisador: E, o que você consideraria como inovação, ou inovações, de valor dos cursos à distância? 

Professor DP01: Eu penso que o ensino a distância te faz repensar sua prática como professor. 

Aconteceu comigo, né? Por mais experiência que você traga do presencial, às vezes o seu roteiro de 

aula, ou as coisas que você faz, de alguma forma elas, elas ... Por mais que você se esforce, às vezes 

você entra no piloto automático, entendeu? E, no ensino a distância isso não dá certo porque você não 

permite tantas alterações no decorrer do seu caminho. Ele tem que estar bem desenhado do início ao 

fim. É muito difícil você fazer correções durante o trajeto. Então, nesse aspecto você tem que ser mais 

disciplinado e se preparar mais. Então nesse aspecto acho que esse é um ponto positivo que faz com 

que o professor que atue no ensino a distância repense a sua prática como professor. E, o uso das 

tecnologias te amplia, te potencializa o tempo. O tempo do ensino. Se você, no presencial, fica 

cinquenta minutos na frente de uma turma. No ensino a distância você fica até o dia todo. É só você 

colocar as coisas no ambiente de uma forma legal. E um outro elemento, e que eu acho que aí é o 

retorno do ensino a distância no presencial: quando você traz elementos do ensino a distância no seu 

curso presencial, você também ganha. Em que sentido? Você faz uma atividade no ensino presencial 

falando sobre determinada coisa. Não se dá conta, no tempo que nós temos, de falar muita coisa. Então 

você pode selecionar parte daquilo que você deseja falar e direcionar, pôr no Moodle para o presencial, 

e põe para os caras ficarem discutindo. Entendeu?   

Pesquisador: Quer dizer, O Moodle é uma ferramenta que veio para a EAD, mas é aplicável ao 

presencial, não é?  

Professor DP01: É aplicável ao presencial. Então, por exemplo, num curso de Metodologia, pouco a 

gente fala sobre Vergnout, ou melhor, a gente não consegue se aprofundar em coisas que a gente 

gostaria de falar sobre Vergnout, Chevalard ou Douady. Todo esse povo lá da matemática francesa. 

Então, quando eu estou lá na Metodologia eu vou inserindo: "Ah, por favor, me pesquisa um artigo de 

revista que tenha esse autor". E aí o cara vai lá e pesquisa. Não estou falando na aula, entendeu? A 

minha aula está acontecendo normal, mas ele está fora do tempo de aula, nos cinquenta minutos. E 

então, ele amplia, né. E, além disso, na EAD há a possibilidade de você estar chegando em lugares 

que você nunca chegaria, né?  

Pesquisador: É, e talvez essa seja a grande missão da EAD no Brasil: Atingir as regiões mais remotas 

do país e dar acesso ao ensino superior. 

Professor DP01: Veja, eu voltei hoje de Goiânia, numa pesquisa talvez muito semelhante ao que você 

está fazendo, e eu fui visitar um polo no município de Morrinhos. Morrinhos é uma cidade que fica a 

cento e quarenta quilômetros de Goiânia. A cidade tem quarenta mil habitantes, ela é pequena. Mas, 

no entorno dela tem outros polos e você vê relatos que te deixam deslumbrado, entendeu? O ensino a 

distância é uma coisa muito legal! Temos muito o que avançar.       

Pesquisador: É, e ainda tem muita iniciativa que acaba desvirtuando a missão do ensino à distância. 

E, por isso também nó estamos pesquisando e buscando referências. 
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Professor DP01: Sim, é uma busca de ações de sucesso e referências. 

Pesquisador: E, voltando aos registros do projeto pedagógico do curso, o documento faz referência 

explícita a formação de professores como profissionais reflexivos. Essa reflexão tem a mesma 

concepção daquela estudada e teorizada por Schon e Zeichner?  

Professor DP01: Sim, eu penso dessa forma. 

Pesquisador: E como se dá esse desenvolvimento do professor reflexivo, à distância? Como se 

exercitam os processos de reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão? 

Professor DP01: Então, no caso do estágio, não é? Sua pergunta é nesse sentido não é? 

Pesquisador: Não necessariamente. O contexto pode ser geral. Na verdade a formação do professor 

reflexivo caberia até às disciplinas de conteúdo específico na medida em que elas incorporam em suas 

ementas a prática como componente curricular. Mas enfim, no geral. Porque, presencialmente já não 

é fácil fazê-los [os alunos] refletir sobre a prática. Então, de forma geral, como às disciplinas do curso 

incentivam a formação de um professor reflexivo?   

Professor DP01: Olha, eu penso que é fazendo pensar. Então, e como que a gente faz pensar? Talvez 

seja usando o ambiente para esse fim. Então a gente tem, por exemplo, alguns encontros presenciais 

e se usavam vídeos e com esses vídeos, a gente discutia encima disso, tá? E, o que eu fiz num 

momento de Estágio para grupos que estavam um pouquinho mais engajados, foi das a chance de 

olhar o que ele fazia e discutir com o aluno o que é que estava acontecendo, tá? Eu diria assim que, 

por mais que seja bonito o desenho (e que eu acho que é), é difícil de implementar. No Moodle nós 

usamos a ferramenta do ...        

Pesquisador: Fórum? 

Professor DP01: Não, não foi o fórum. É uma possibilidade que você tem de ... O Diário de Bordo. E 

com ele temos que fazer o aluno pensar.  

Pesquisador: Professor, eu agradeço sua importante contribuição colocando a sua experiência a 

disposição de nossa pesquisa. Consegui abordar vários temas de nosso interesse e agradeço o tempo 

disponibilizado.  

Professor DP01: De nada. Espero ter dado a contribuição esperada. 

[Final] 
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Entrevista 06  

Identificação do Entrevistado(a): Tutora TD02 

Qualificação do Entrevistado(a): Tutora a distância (tutor UFSC) de disciplinas pedagógicas e de prática 

de ensino. 

Data: 04/12/2013 Horário: 16 h 00 min  

Local: Campus UFSC – Florianópolis 

Tipo de entrevista: Presencial 

 

[Início] 

Pesquisador: Eu pediria que, por favor, você começasse nos falando de sua formação e trajetória 

acadêmica, e de como chegou a ser tutora de um curso a distância de licenciatura em Matemática. 

Tutora TD02: Primeiro, eu me formei em Matemática nessa instituição [na UFSC] e daí, logo depois da 

minha formação, eu procurei um curso EAD para fazer uma especialização. Um curso de latu sensu. 

Daí eu comecei a estudar EAD, e comecei estudar... A minha pós graduação foi EAD. Eu tenho um 

curso de especialização a distância. Daí eu comecei a estudar e comecei a conhecer esse novo método 

de curso, enfim. E, terminei a minha pós graduação e surgiram as vagas aqui na universidade, e, nesse 

surgimento das vagas eu resolvi participar porque eu achava interessante essa nova modalidade de 

ensino. E daí eu comecei tutorando uma disciplina de Matemática Pura, que foi Álgebra Linear II, e 

depois eu fui trabalhando um semestre após o outro e estou aí até hoje. Essa é a minha oitava 

disciplina.      

Pesquisador: Então, esta turma que está se formando agora conhece você desde o início, não é? 

Tutora TD02: Desde o início, sim. Eu comecei, na verdade, num curso anterior a esse. 

Pesquisador: O Pró licenciatura? 

Tutora TD02: Isso, o “Pró Licen”. Eu trabalhei com três disciplinas lá. Eu fiquei com Álgebra Linear II, 

Álgebra Linear II dependência, que é depois que cumpriu a disciplina, e, tutorei também Geometria 

Analítica. Aí, depois de tutorar essas três disciplinas, daí o curso finalizou. Daí entrou o novo curso, a 

reedição.       

Pesquisador: Esse primeiro curso foi o do Maranhão? 

Tutora TD02: Isso, do Maranhão e de Santa Catarina. Aí eu trabalhei inclusive com alunos do Maranhão 

e de Santa Catarina também, no “Pró Licen”. Aí, começou o novo curso, aí que foi só Santa Catarina, 

né. Aí eu tutorei as disciplinas de Metodologia do Ensino, tutorei Estágio I, tutorei Estágio II, e agora 
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Iniciação à Pesquisa [em Educação Matemática]. E, antes de entrar nesse curso, eu fui para um outro 

curso aqui na Universidade também, que foi ali no Centro Socioeconômico. Ali eu trabalhei com 

Formação de Professores. No Moodle. Porque, como eu já tinha muito conhecimento de Moodle, por 

já ter trabalhado no “Pró Licen”, eu fui convidada para trabalhar lá, para fazer um curso de orientação 

aos professores do Departamento de... do Socioeconômico. Aí daí eu ajudei nesse curso.      

Pesquisador: Então, você é especialista mesmo em cursos a distância, não é? 

Tutora TD02: É, digamos... Não especialista, mas eu conheço bastante a modalidade. E...O curso de 

formação de professores aqui na Universidade foi uma oferta que teve..., foi inédita. Porque aqui na 

Universidade agora, em alguns departamentos, está sendo ofertado uma porcentagem das disciplinas 

presenciais via EAD. E, também os professores novos...e os antigos também estão querendo 

fazer...colocar material no Moodle para poder alimentar no presencial também.     

Pesquisador: Sim, então esta é uma inovação que vem da EAD e para a qual estão encontrando 

aplicação também no presencial, não é? 

Tutora TD02: Exatamente. Óbvio. Daí, só que o Moodle não é uma coisa tão simples de trabalhar. Daí, 

como os professores do [departamento] Socioeconômico estavam necessitando desse aprendizado, 

então houve uma solicitação de abertura desse curso de aperfeiçoamento. Aí abriu, e eu fui e participei. 

Foi muito legal. Trabalhei só com professores e foi muito bacana. 

Pesquisador: Mas, você abordou um ponto interessante: que você tutorou disciplinas de conhecimento 

específicos e as chamadas disciplinas pedagógicas. Então você tem essa visão de dois mundos. O que 

é mais difícil, e porquê? 

Tutora TD02: Olha... Te responder o que é mais difícil ... Você está me perguntando numa visão de 

tutora? 

Pesquisador: Sim, de tutora. Não em relação à disciplina. Não se trata de avaliar se um tipo de disciplina 

é mais difícil do que outra. O que eu quero saber é: Na sua opinião, é mais difícil tutorar a matemática 

a distância ou as disciplinas que tratam do ensino de matemática? 

Tutora TD02: Tá. Eu vou te dizer que eu achei mais difícil tutorar as disciplinas pedagógicas. Por incrível 

que pareça, as pedagógicas. Porque? Porque na disciplina específica, o trabalho do tutor é um trabalho 

muito pontual. O que ele faz? Ele ajuda o professor a solucionar as dúvidas dos alunos, no tempo que 

ele tem disponível no ambiente, e além disso corrige tarefa e ajuda em outras coisas, e talvez até 

participe na elaboração de tarefas e provas (a gente pode e tem essa liberdade). Se o professor também 

solicitar, a gente pode ajudar. Só que, como é Matemática, é uma coisa muito certa, objetiva. Por 

exemplo, ao corrigir uma tarefa de uma disciplina específica, você tem um gabarito. Então, se ele fez, 

ou se ele fez parte, ou se ele não fez nada ... é um ponto lá que você dá especificamente e pronto. 

Agora, tutorar uma disciplina pedagógica é muito diferente porque é muita questão de interpretação. 

Então assim... o tutor de uma disciplina pedagógica também auxilia o professor. Ele [o tutor] participa 
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de todas as atividades. Eu, por exemplo, com o professor da disciplina de Iniciação à Pesquisa em 

Educação Matemática, eu trabalho com ele desde Metodologia. Estive com ele em Metodologia do 

Ensino, Estágio I, Estágio II e Pesquisa. São quatro disciplinas juntos. Então eu participo de todas as 

atividades junto com ele. Eu ajudo a elaborar. A gente conversa. A gente troca muita ideia. Eu ajudo 

muito a corrigir as coisas também, que é realmente ... que cabe ao tutor fazer a correção de algumas 

tarefas e atividades. Então eu acho mais difícil corrigir uma tarefa pedagógica, porque, às vezes, uma 

interpretação que você faz de maneira equivocada pode prejudicar um aluno. Então, muitas vezes eu 

tenho que me encontrar com o professor, ou então eu passo um e-mail para ele para ver o que ele 

acha, e se é, mais ou menos, o que eu estou pensando também. Então é muito mais difícil. Eu achei 

muito mais difícil porque não é uma coisa objetiva. É muito subjetivo.                   

Pesquisador: É interpretativo, não é? Por exemplo, ele [o aluno] lê um texto de um autor e o professor 

coloca algumas questões, mas as respostas podem vir as mais variadas possíveis.  

Tutora TD02: Claro, e as vezes a visão que eu tenho da resposta de um aluno pode não ser a mesma 

do professor. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes eu posso interpretar que 

ele respondeu de maneira certa e o professor não, ou vice-versa. Então é uma coisa muito perigosa, 

né? Então tem que ter muita interação com o professor quando se trabalha com disciplina pedagógica.   

Pesquisador: E tem essa mesma interação quando o aluno demanda suporte? Porque, quando ocorrem 

dúvidas nas disciplinas de matemática, pelas entrevistas que eu já fiz, me parece que ele aciona mais 

o tutor UFSC. Não pedagógicas isso acontece também? 

Tutora TD02: Sim. Acontece também. E eu vou te dizer o porquê. Porque assim: tanto o tutor polo 

quanto o tutor UFSC têm algumas regras que precisam ser cumpridas mediante ao Edital, quando você 

é selecionado...enfim... Uma delas é a de que você não pode ficar mais de vinte e quatro horas sem 

responder para um aluno. E nós sempre fizemos isso. A gente sempre responde à um aluno, se não 

instantaneamente, mas em algumas horas depois. E daí, de certa forma o aluno acaba criando uma 

grande confiança. E assim ... Ele sabe que tem alguém do outro lado que vai responder à ele. Talvez 

eu possa não responder para um aluno no mesmo dia. Por exemplo, às vezes ele pode me fazer uma 

pergunta e eu dizer assim: "Olha, eu não sei te responder no momento, mas eu vou procurar me informa 

com o professor e depois, amanhã ou assim que possível, eu te trago uma resposta.".        

Pesquisador: Quer dizer, ele sabe que há alguém vendo aquilo para ele. 

Tutora TD02: Sim, que alguém está vendo aquilo. E assim ... talvez ele se sinta mais seguro com o 

tutor UFSC porque, por exemplo, a gente tem um tutor para cada disciplina. Então eu trabalho só com 

[a disciplina de] Pesquisa. No polo, o tutor polo orienta todas as disciplinas.  

Pesquisador: É, eu fui ao polo de Itapema e conversei com o tutor. E ele tinha quatro disciplinas para 

tutorar. 
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Tutora TD02: Isso. Em cada semestre é aquela quantidade de disciplinas para o tutor polo. São todas 

do semestre. Então, às vezes, o tutor polo não tem como dar conta de todas as dúvidas que o aluno 

tem. E daí ele [o aluno] encontra esse suporte que ele precisa no tutor UFSC. Então, eu, por 

exemplo...cada vez que eu abro o ambiente todos os dias, eu tenho no mínimo três ou quatro perguntas, 

dependendo da época. 

Pesquisador: Todo dia? 

Tutora TD02: Todo dia. Essa disciplina que eu estou tutorando nesse semestre, por exemplo, que é 

Pesquisa, são dezesseis atividades. Então é um período muito curto de uma atividade para outra. Então 

sempre tem dúvida. Sempre! Então a gente sempre está respondendo. E, às vezes eles também 

mandam para a gente, por exemplo: "Ah! Eu posso mandar minha atividade para você dar uma olhada 

e ver se eu estou no caminho certo?". Sabe? É uma prática dos alunos de EAD.   

Pesquisador: Mas isso deve demanda um tempo grande, não é? 

Tutora TD02: Demanda. Demanda um tempo bem grande. Quem é tutor UFSC, ou que é tutor polo... 

Quem é tutor de EAD tem uma demanda de trabalho. Então, assim, a gente recebe a bolsa pelas vinte 

horas [semanais] de trabalho que a gente tem, mas passa. Ou, às vezes não. A diferença é que você 

tem um tempo para você fazer o seu trabalho de acordo com a sua disponibilidade. Mas, que você 

passa essas horas trabalhando, você passa!  

Pesquisador: Sim, eu não tenho dúvidas. Sim, e dependendo da quantidade de trabalho precisaria até 

de mais de um tutor na disciplina, não é? 

Tutora TD02: Sim, mas como esse curso é um curso que está na sua última fase, e o curso de 

matemática é um curso em que, obviamente, a desistência é grande. Então a gente está com um 

número pequeno de alunos, né? Última fase. Então por isso que é só um professor e um tutor [por 

disciplina].  

Pesquisador: E, nessa turma me parece que há apenas por volta de quarenta alunos matriculados, não 

é? 

Tutora TD02:É... matriculados tem mais, mas frequentando efetivamente são por volta de quarenta. 

Pesquisador: E para se formar, me parece que são vinte e sete alunos que estão como prováveis 

formandos. 

Tutora TD02: Sim. Como prováveis formandos. 

Pesquisador: Mas, agora, eu gostaria de falar mais um pouco sobre sua forma de atuação. E, ainda 

falando do suporte que você presta. Se vem um questionamento de um aluno que leu algum teórico e 

está com uma determinada dúvida, a sua atuação é no sentido de responder diretamente ao 

questionamento ou você tenta apenas orientá-lo, e guiá-lo para que ele encontre a resposta?   
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Tutora TD02: Bom, primeiro eu analiso a pergunta porque muitos alunos e EAD às vezes nem leem. 

Eles simplesmente veem uma atividade, por exemplo, e já logo perguntam: " O que é para fazer em tal 

atividade? Eu não entendi!". Aí, o que eu faço? Eu não vou responder! Eu não respondo. Eu 

simplesmente digo: "A orientação para esta atividade se encontra no livro didático, na página tal. Por 

favor, leia as instruções e, depois, se ainda restarem dúvidas, me retorne para que eu possa te ajudar". 

É assim que eu respondo. Agora, se eu perceber que ele já fez uma pergunta direcionada, e 

especificando aquilo que ele leu, aí sim. Eu percebo que ele já tentou fazer a atividade e ficou em 

dúvida nesse ponto, e então daí eu respondo mediante a dúvida que ele teve naquela situação. Então 

é muito uma questão de mediação, né. Eu procuro não dar respostas prontas.        

Pesquisador: Porque há também uma questão de desenvolvimento de autonomia, não é? 

Tutora TD02: Exatamente. É desenvolvimento de autonomia. Porque se você sempre... digamos... é 

um mal acostumar, né? Se você der a resposta com prontidão, ele nunca vai procurar. Ele sempre vai 

ver a atividade e já vai logo te pergunta para que você já explique e ele não precise ler. 

Pesquisador: Ele já quer tudo "mastigado"? 

Tutora TD02: Tudo "mastigado", sim. E eu não faço isso. Eu oriento: "Olha, veja tal coisa!", "Dá uma 

buscada naquele texto!". Às vezes eu até oriento assim: "Olha, está em tal página! Vai lá ver! Dá uma 

“lidinha”! E, se ainda ficar alguma dúvida, me retorna". Eu sempre faço assim. Eu tento, primeiro levar 

ele à fazer determinada coisa. Se eu vi que ele já fez mas está com dúvida naquele ponto, aí sim.      

Pesquisador: E você, que já está acompanhando esses alunos a bastante tempo, consegue perceber 

uma mudança de comportamento durante o curso no sentido de ganho de autonomia? Ou uma 

mudança de postura?  

Tutora TD02: O que acontece é que eles [os alunos] te testam até o fim. Se eles percebem que eles 

conseguem te dobrar: Ótimo! Se eles veem que eles não conseguem, aí eles correm atrás. Aqui a gente 

tem uma equipe de tutores muito antiga. A tutora das disciplinas de conhecimento específico, por 

exemplo, tem o mesmo tempo de tutoria que eu. Outro tutor tem também três anos e meio. Então a 

gente já conhece muito bem esses alunos.   

Pesquisador: Vocês trocam, entre vocês tutores, estratégias de atuação junto aos alunos? 

Tutora TD02: Lógico! Sempre trocamos estratégias. Nós somos tutores...e a gente sempre brinca que 

a gente trabalha de verdade! Por exemplo, quando tem uma atividade eu abro ... uma por uma ... eu 

abro os "pdfs", os "docs", e leio tudo certinho. Se eu percebo que tem alguma coisa que está meio 

suspeita, eu corro atrás. Então, já aconteceu, muitas vezes, de eu indicar para o aluno que o link de 

onde ele buscou aquilo ali era tal link e ele não fez a referência. Acontece, por exemplo, de eles 

quererem fazer uma cópia de internet e não colocar referência. É o que a gente sempre orienta: "Se 

você quer tirar algo de algum lugar, você tem que colocar no seu trabalho que você extraiu aquilo ali 

de determinado lugar". Só que eles querem fazer o "control V" e dizer que é deles. Então é complicado. 
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Então a gente sempre orienta. Aí, se eles percebem que você está ligado nisso, eles começam a se 

policiar e aí não fazem. É aquela coisa: "Vamos tentar para ver até aonde dá! Se não der, então a gente 

faz".         

Pesquisador: Mas, isso pode ser considerado um aprendizado também específico dos cursos a 

distância, e que eles vão desenvolvendo ...  

Tutora TD02: Mas o que eu te digo é: "Aluno é aluno em qualquer lugar!". Eu sou professora de escola 

e os meus alunos de escola fazem o mesmo. Então eu trabalho em três escola e em todos os níveis 

de ensino. Eu tenho aluno do ensino médio, de fundamental I e de fundamental II.  

Pesquisador: E os de superior, no EAD, não é? 

Tutora TD02: E os de superior também. E, em todos os níveis é a mesma coisa [risos]. Não tem muita 

diferença.   

Pesquisador: É, mas nós poderíamos imaginar que, alunos de cursos a distância já tivessem um perfil 

mais autônomo. 

Tutora TD02: Não! Eles têm! É lógico que eles têm. Mas, é como eu falei. Se der para facilitar, facilita. 

Eles vão tentar facilitar. Eu vou falar dessa turma, que é a turma que eu estou acompanhando a 

bastante tempo. [Nessa turma] Tem muitos alunos que são muito "caxias" nessas coisas.      

Pesquisador: Ah é? 

Tutora TD02: Lógico! Tem alunos que são excelentes. Você pede um trabalho, e é uma coisa muito 

minuciosa. Assim: não "fica devendo" à curso presencial nenhum. Tem trabalhos de muita qualidade. 

Ás vezes eu abro e leio e falo: "Muito bom!". 

Pesquisador: Mas, continuando, ainda tenho uma última questão em relação às atividades de suporte. 

Há um trabalho do tutor que se refere ao suporte às atividades, mas também há uma função 

desempenhada por ele no que se refere ao incentivo para que o aluno não perca o ritmo de estudos e 

não abandone as atividades. Mesmo porque, é um curso que exige grande dedicação do aluno.  

Tutora TD02: Sim, e esse é um trabalho que a gente faz também.  

Pesquisador: E, como você percebe que o aluno está "desgarrando"? E, o que você faz para tentar 

trazer ele de volta? 

Tutora TD02: A gente faz muito essa questão de incentivo porque o aluno EAD, quando ele não é 

assistido, e tem uma disciplina em que ele tira notas ruins, logo ele já pensa em desistir. Então tem que 

ter esse trabalho de incentivo. A gente corre atrás do aluno. Muito! Diferente, obviamente, de um 

presencial que não é assim. O que acontece? Quando a gente percebe que um aluno deixa de fazer 

uma atividade, a gente vai lá e manda uma mensagem: "O que aconteceu? Porque você não fez tal 

atividade? Você ficou com alguma dúvida? Eu posso te ajudar? Você pode ainda fazer e entregar um 
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pouco depois (a gente obviamente vai dar um desconto em nota). Mas não deixe de fazer!". E, quando 

a gente recebe, por exemplo, algo do tutor polo: "Olha, tal aluno desistiu do curso!". Ás vezes a gente 

recebe uma notícia assim.  Então o tutor polo "corre atrás", a gente "corre atrás". Então há essa 

questão. A gente percebe logo que um aluno está desestimulado quando ele deixa de fazer uma 

atividade, ou quando ele falta a uma prova, por exemplo. É muito fácil de identificar. E daí a gente tenta 

fazer o máximo possível para que a gente consiga para que a gente consiga trazer, né?     

Pesquisador: Então você fica constantemente monitorando quem entregou as atividades? 

Tutora TD02: Constantemente. A gente tem um relatório de notas no Moodle, e aí, quando a gente vê 

que determinados alunos não fizeram tais atividades a gente dá uma chamada. E, se a gente não dá 

uma chamada, porque de repente são muitos alunos (e o que não é o caso aqui), aí a gente fala com 

o tutor polo: "Dá uma conversada mais de perto com o fulano.". Porque, como eles estão lá no polo, às 

vezes uma conversa "cara a cara", ou... vai na casa ... é mais fácil do que, por exemplo, mandar um e-

mail ou mandar uma mensagem instantânea. Mas, o que a gente pode fazer daqui a gente faz.   

Pesquisador: É, e eu vi que há, pelo menos em Itapema, uma interação muito grande do tutor polo com 

os alunos do polo. Esse tutor ajuda muito mais a fazer com que os alunos se organizem, e estudem 

juntos.  

Tutora TD02: É porque, se o grupo percebe o que é o curso... Porque assim... A matemática aqui tem 

uma desistência de noventa por cento. E a desistência acontece porque? Pelo nível do curso. Então a 

gente não está procurando simplesmente uma fábrica de diplomas. A gente está procurando formar 

profissionais com um curso de qualidade. Então aqui não de baixa nível! Então quando um aluno entra 

num curso de matemática e já percebe que o nível é alto, ele vai ter duas escolhas: ou ele vai desistir, 

ou ele vai ficar. Só que se ele ficar, ele sabe que tem que estudar e daí é de onde vêm os grupos de 

estudo, de onde vem a ajuda do tutor. E assim acontece, tá?  

Pesquisador: Sim, e da qualidade do curso nós não temos dúvidas. Inclusive pelo fato de haver alunos 

formandos dessa turma da licenciatura a distância tentando o ingresso no mestrado em matemática 

aqui na UFSC. 

Tutora TD02: Sim, e inclusive a gente teve um aluno que se formou no “Pró-Licen”, na matemática à 

distância e hoje ele é tutor polo. O tutor polo de Pouso Redondo.  

Pesquisador: E vocês tutores se encontram regularmente, não é? 

Tutora TD02: Nós nos encontramos a cada seis meses no curso de formação de tutores. Todos os 

tutores participam da formação de todas as disciplinas e não só da dele. Então a gente participa de 

todas as disciplinas para saber como está todo o andamento do curso. 

Pesquisador: Isso é muito bom, e é uma característica que, na licenciatura presencial não existe. 

Porque no presencial é o professor que cuida da disciplina dele, com o planejamento todo nas mãos 

dele, assim como o acompanhamento do desenvolvimento do curso. E, no EAD há a necessidade de 
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um planejamento mais minucioso, de troca de informações e de sincronia entre todos os envolvidos na 

execução do curso. Mas, eu tenho uma próxima pergunta aqui que aborda a questão da prática como 

componente curricular, e, consequentemente os PCC. Isto entra tanto das disciplinas específicas 

quanto nas disciplinas pedagógicas. Como você percebe que são recebidas pelos alunos essas 

atividades de PCC, nos dois tipos de disciplinas?  

Tutora TD02: Nas disciplinas específicas eu não posso te responder, porque nas específicas eu 

trabalhei no curso antigo, que é o “Pró-Licen”, e não tinha o PCC. Mas, das pedagógicas, o que eu 

posso te dizer é assim... Essa disciplina que eu estou trabalhando hoje, por exemplo, que é Pesquisa, 

é uma disciplina que ... e eu não estou falando de PCC especificamente ... mas, vamos colocar assim... 

quarenta por cento das atividades exigem sala de aula.  

Pesquisador: Então ela faz a ponte com a prática. 

Tutora TD02: Sim, é uma espécie de "PCC integrado com a disciplina". Porque tem tarefas do tipo, eu 

vou te citar um exemplo: "Aplique um problema do tipo tal em uma escola. Depois de resolvido pelos 

alunos, analise os resultados. Veja se o professor fez uma intermediação. Comente sobre a 

intermediação feita pelo professor". Então...Quer mais prática de ensino do que isso? Não tem! Então, 

para fazer determinada atividade ele tem que ir para a sala. 

Pesquisador: Mas, isso não é o estágio? 

Tutora TD02: Não. Isso não é estágio. É uma disciplina pedagógica: Iniciação à Pesquisa [em Educação 

matemática]. Mas, assim, há uma grande diferença. E, eu acho muito bom o PCC. Eu acho muito bom 

porque... eu acho assim que... um curso que não tem PCC, e eu não digo assim, já de imediato mas 

pelo menos um pouco antes do estágio, acaba talvez sendo um pouco frustrante porque, lá para o final 

do curso o aluno às vezes o aluno descobre assim: "Poxa, mas será que eu nasci para isso? Será que 

eu quero isso para a minha vida?". Porque ele vai acabar vendo um pouco da verdade mais cedo, né? 

Às vezes né, e eu tive, por exemplo, colegas que se formaram no curso e passaram todo o trabalho de 

se formar e quando chegou no estágio: "Poxa, mas será que é isso o que eu quero?". Foi uma coisa 

meio frustrante assim. E daí, no final se formou, lógico, porque não vai abandonar o curso no final, mas 

acaba não ficando na área porque vê que não era aquilo o que queria. Né? E aí vai para outras áreas. 

Então, assim, na minha opinião o PCC é muito válido porque eu acho que ser um educador hoje não é 

uma coisa assim de: "Ah eu entrei numa Universidade, estou fazendo licenciatura e vou ser professor. 

Por reconhecimento não é. Se você é professor hoje sem ter um "gosto pela coisa", você não consegue 

ficar. Às vezes dá dois ou três anos de aula mas depois já desiste. Porque aí você vê, por exemplo, 

uma graduação similar como uma engenharia civil da vida. O cara faz um concurso hoje para 

engenheiro civil, e a média de salário é de oito mil reais e, para você ganhar oito mil reais como 

licenciado você tem que ter pelo menos um “pós doc” ou um doutorado para poder trabalhar em uma 

universidade pública com dedicação exclusiva, e para ganhar isso... nem chega. Então é um esforço 

muito maior que você tem que fazer para ter uma equiparação de salário.    
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Pesquisador: Agora, de forma geral, você consegue identificar inovações importantes para o curso de 

licenciatura trazidas pela modalidade EAD? Ou que poderiam, eventualmente, ser extrapoladas para 

cursos que não são EAD. 

Tutora TD02: Bom...Uma coisa que a UFSC passou a ter, e que veio com os cursos EAD, foi isso que 

eu te falei do curso de capacitação do Moodle. Porque, antes da entrada dos cursos EAD da UFSC, os 

cursos presenciais eram: aula, e pegar o material no “xerox”, ou então pegar no e-mail do grupo os 

slides da aula. Era uma coisa assim... Agora, com a entrada dos cursos EAD, os professores acabaram 

se informatizando, digamos assim. Então eles têm um espaço, no presencial, no Moodle, onde eles 

põem o material, e tem já uma página criada. Muitos professores estão fazendo isso. Inclusive tem até 

cursos presenciais onde parte da disciplina você pode oferecer a distância. Então é uma inovação muito 

grande que o EAD trouxe para a UFSC. Para mim... Eu citaria isso. É uma das coisas que não tinha e 

que hoje tem. Por exemplo, hoje se você quer pegar um material de aula, você não precisa vir à 

universidade e ir ao “xerox”. Se o professor tem a página dele e tem o material postado é só você 

acessar a internet e pegar para todo o material. É muito mais fácil.         

Pesquisador: E tem uma questão, também, de reaproveitamento. Se o professor for ministrar o mesmo 

curso outra vez ele reaproveita todos os materiais que já estão organizados no ambiente, não é? 

Tutora TD02: Sim. Lógico. 

Pesquisador: Mas, agora, ainda de modo geral, eu gostaria que você comentasse como tutora sobre 

quais são os cuidados que você considera necessário se tomar ao conceber e estruturar uma disciplina 

a distância?  

Tutora TD02: É difícil de responder a essa pergunta ... Eu acho que um cuidado que você tem que ter 

é já deixar bem claro para o seu aluno, desde o princípio, o que é um curso EAD. Porque, muitos alunos 

procuram um curso EAD achando que: "Ah, vai ser mais fácil!"; "Eu vou ter mais tempo!", "Eu não 

preciso ir para a aula!"; "O meu diploma vai sair mais tranquilo!". Só que se deve deixar bem claro e 

específico para ele que não é bem assim. Não é porque é um curso EAD em que você não tem aula 

todo o dia que você não vai ter que estudar. Então esse é um cuidado muito grande que tem que ter já 

no início, para que ele não tenha essas confusões. Confusões, que eu digo assim, de deixar de fazer 

as coisas e achar que vai ser aprovado.  

Pesquisador: Porque o aluno acha que EAD significa "mais tempo"? 

Tutora TD02: E não é. O público que procura a educação a distância é um público que trabalha oito 

horas por dia, e que tem um tempo no final de semana para fazer as suas coisas e as suas atividades, 

e, enfim, cuidar da família e cuidar do curso. E, eventualmente, dar uma olhada à noite. Esse é o 

público. Não é o público que trabalha quatro horas. Porque, quem pode ir para o presencial vai para o 

presencial. Quem tem restrição de tempo procura um curso EAD, né? Na sua grande maioria, e eu não 

vou generalizar. Mas, aí há essa confusão: "Ah! Como eu vou ter mais tempo, então ... eu não vou 

precisar ir para a aula... E, no fim, dá no mesmo.   
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Pesquisador: É. Eu não sei nem se "dá no mesmo", ou se até o curso à distância acaba demandando 

uma dedicação e um tempo maior. Mais, outro ganho da EAD que não se relaciona diretamente com o 

tempo disponível, se refere ao fato de ela atingir pessoas em lugares muito remotos, não é? 

Tutora TD02: Sim. Por exemplo, Canoinhas ou Treze Tinhas. Imagina Treze Tinhas, que são cinco 

horas e meia ou seis horas de Treze Tilhas para Florianópolis. E Treze Tilhas é uma cidade bem 

afastada. Eu sei porque eu já fui para Treze Tilhas. Já fui e já visitei o polo e tudo. Então, por exemplo... 

Treze Tilhas é pequena mas Joaçaba, do lado é um pouco maior. Então facilita. Porque daí o pessoal 

de Joaçaba pode participar também e vai para Treze Tilhas. Mas [se não fosse a EAD] esse pessoal 

do interior não ia ter oportunidade.  

Pesquisador: E, você tem algum comentário adicional que você gostaria de fazer sobre algum ponto 

importante do curso que nós eventualmente não discutimos? 

Tutora TD02: Olha, o que eu posso dizer é assim... Como eu já trabalho a bastante tempo nessa área, 

e trabalho a bastante tempo no EAD e sou defensora desse tipo de curso (porque eu já fui aluna de um 

curso EAD, e eu já participei como aluna e participo hoje como tutora), e a mensagem que eu tenho a 

deixar é a seguinte: Eu gosto dessa modalidade de ensino, eu acredito nessa modalidade de ensino, 

e, se o curso é bem planejado, se ele é bem formatado, então é um curso que não deixa a desejar para 

o presencial. Ele tem qualidade sim, e eu fico até chateada, às vezes, com esse preconceito que ainda 

existe, né: "Ah! Eu vou fazer EAD porque é mais fácil. Eu pego meu diploma e está tudo certo!". Não é 

assim! Não é assim e quem está aqui dentro e que sente o drama de um aluno (e eu já fui aluna 

também), é que sabe o que eu estou falando, né? Que não é bem isso. Qualidade tem! Qualidade tem!   

Pesquisador: Sim, e quanto a isso eu não tenho dúvidas. 

Tutora TD02: Então, a mensagem que eu queria deixar e essa. Para a tua pesquisa e para o teu 

orientador. Que, um curso EAD quando é bem planejado tem muita qualidade, né? Tanto é que a gente 

tem problemas financeiros, muitas vezes. Porque o MEC não disponibiliza, às vezes, as verbas que a 

gente precisa em função de que a gente não oferece número favorável, né. Porque, o que acontece? 

Eles [o MEC] tem uma expectativa de um certo número que a gente não consegue alcançar se a gente 

continuar com o mesmo nível. O nível permanece! E a gente prefere ficar assim.  

Pesquisador: Mas, eu acho que não tem que abrir mão do nível de qualidade. 

Tutora TD02: É, e, como eu falei, às vezes a gente até solicita verba...Porque, claro! Obviamente a 

gente precisa de dinheiro. A gente tem que pagar tutor, tem que pagar professor, tem que pagar 

material. É muita coisa. E, às vezes a gente não consegue.  

Pesquisador: Eu gostaria agora de te agradecer por sua colaboração e sua participação em nossa 

pesquisa. Obrigado. 

Tutora TD02: Não há de que. Fico feliz em participar. 
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[Final] 

 

Entrevista 07 - Segunda Parte da entrevista com o Coordenador do curso. 

Identificação do Entrevistado(a): Coordenador CO01 

Qualificação do Entrevistado(a): Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática a distância da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/12/2013 Horário: 09 h 00 min  

Local: Campus UFSC – Florianópolis 

Tipo de entrevista: Presencial 

Obs: Continuação da entrevista realizada no dia anterior. 

 

[Início] 

Pesquisador: Professor, dando continuidade à nossa conversa de ontem. Eu gostaria de abordar 

algumas questões relacionadas com a identidade do curso de licenciatura em matemática a distância. 

O que eu percebi é que há disciplinas de saber específico que figuram tanto no currículo do bacharelado 

quanto no currículo da licenciatura. Que diferenças há entre uma mesma disciplina que é oferecida no 

bacharelado e na licenciatura? 

Coordenador CO01: Não, não tem diferença.  

Pesquisador: Então ambas trabalham com o mesmo conteúdo programático. 

Coordenador CO01: Talvez a bibliografia. Principalmente aqui no nosso curso, os Cálculos do 

bacharelado trabalham com uma bibliografia mais pesada, mais aprofundada, e se aproximando mais 

de análise, né?  

Pesquisador: Então as disciplinas têm os mesmos tópicos mas o aprofundamento é maior no 

bacharelado. Mas, e para o curso à distância há alguma diferenciação do ponto de vista do conteúdo 

programático? Que tipo de diferenciação? 

Coordenador CO01: Não, está sendo feito igual [ao presencial]. Não tem adaptação. É logico que, 

oficialmente está sendo feito igual mas pode ser que algum professor tome alguma atitude ou alguma 

diferenciação. Mas isso é uma coisa de cada um que, quando vai fazer a disciplina, tem sua experiência 

e faz as suas adaptações. Mas não fica oficialmente registrado esse tipo de coisa.  
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Pesquisador: Sim, mas eu estava pensando em adaptações que permitam facilitar o aprendizado à 

distância. Há alguma diferenciação nesse sentido?   

Coordenador CO01: Não, eu acredito que não. 

Pesquisador: Ainda relacionado com a identidade do curso, o MEC vem tentando a partir da publicação 

das diretrizes curriculares em dois mil e dois, criar essa identidade própria para as licenciaturas no 

sentido de romper com a noção de que a licenciatura é um apêndice do bacharelado. Você considera 

que hoje já se consolidou essa identidade própria dos cursos de licenciatura em matemática?  

Coordenador CO01: Eu acredito que, nos cursos da UFSC, sim. Eu não conheço bem os outros cursos, 

mas os cursos de licenciatura da UFSC em Matemática, eu acredito que sim. Não é mais só um 

apêndice do bacharelado porque o tempo inteiro tem os dois tipos de disciplina [as específicas e as 

pedagógicas], né? Mas, voltando à resposta anterior, uma coisa que acontece, e nós falamos do 

Cálculo... As engenharias, e os bacharelados, eles fazem o Cálculo já a partir do primeiro semestre. As 

licenciaturas esperam...Tem uma introdução ao Cálculo no terceiro trimestre. Os bacharelados têm um 

pré-Cálculo no primeiro semestre, e as licenciaturas só entram em Introdução ao Cálculo no terceiro. 

Eles fazem algumas disciplinas para revisar e melhorar o que foi aprendido no ensino médio para 

depois atacar os Cálculos, as Álgebras que são um problema. Tem muita reprovação.  

Pesquisador: E é possível considerar que a licenciatura a distância também tem uma marca própria, 

uma identificação própria? 

Coordenador CO01: Em relação ao nosso curso de licenciatura presencial? 

Pesquisador: Sim. 

Coordenador CO01: Não. Eu acho que atualmente eles estão muito parecidos. No início lá eles eram 

diferentes por causa da adaptação à legislação. Porque o EAD começou lá com o PCC. E não foi só o 

PCC que apareceu antes no EAD, libras também. No o curso anterior [o Pró Licenciatura], a gente nem 

tinha a necessidade de colocar libras, mas a gente já colocou libras. 

Pesquisador: Mas essas mudanças começaram então no EAD? 

Coordenador CO01: Sim. Começou no EAD. 

Pesquisador: E depois foram trazidas para o presencial? 

Coordenador CO01: Se bem que era uma necessidade. Todo mundo ia ter que fazer. Nós não 

inventamos nada. Nós só seguimos a lei. 

Pesquisador: Mas o EAD também está emprestando as suas ferramentas, como o Moodle, para os 

cursos presenciais. Pelas conversas que eu já tive, eu constatei que há professores do curso presencial 

usando o ambiente virtual, como uma ferramenta que permite extrapolar os limites da sala de aula. 
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Pesquisador: Agora, uma dúvida que eu tenho em relação à contratação dos professores para o curso 

a distância. Todos os professores do EAD estão alocados com regime de bolsas? 

Coordenador CO01: Todos os professores nossos estão. Porque aqueles que foram especificamente 

para EAD, como professores do MEM [Metodologia do ensino de matemática], eles têm uma carga 

acima da carga mínima necessária e então fazem jus à bolsa. Se eles dessem só aquelas disciplinas 

para fechar a carga horária deles, aí eles não poderiam receber [a bolsa] porque eles já são contratados 

numa vaga EAD. É que o concurso foi aberto com uma vaga EAD, né? O departamento de Matemática 

tem professor contratado em vaga EAD, mas nós não sabemos nem quem é, e certamente ele não 

está trabalhando no EAD. Porque as vagas se misturam... esses códigos de vaga... O CED [Centro de 

Educação] conseguiu separar direitinho. A gente teria que fazer uma pesquisa para saber. A gente está 

sempre procurando incentivar novos professores que acabaram de chegar aqui, a trabalhar no EAD. 

Ou, pelo menos quando eles estão na fase final do estágio probatório, depois de uns dois anos aqui. 

Alguns a gente conseguiu atrair, mas muitos ainda falam: "Não, ainda não.". Muitos estão preocupados 

com o seu projeto de pesquisa e acaba também não sobrando tempo para se dedicar integralmente a 

esse tipo de coisa. E, às vezes é até bom para não nos atrapalhar.   

Pesquisador: E quando está perto do fim do semestre, a bolsa é renovada automaticamente? É mais 

fácil continuar com os mesmos professores que já estão no curso a distância? 

Coordenador CO01: Olha, a gente pensa nos nomes prováveis para as disciplinas e sai fazendo o 

convite. Ao contrário de todas as outras escolhas dentro da universidade, né? Nas disciplinas do 

bacharelado e da licenciatura [presencial], o coordenador convida os professores para uma reunião, e 

se tiver mais de um interessado em uma disciplina, faz-se o sorteio. Aí, para as outras disciplinas do 

departamento de Matemática, tem uma lista por "antiguidade" dentro do departamento.  

Pesquisador: A prioridade é de que está a mais tempo. 

Coordenador CO01: É. Faz uma fila e cada uma vai lá e escolhe a que está disponível. E, aqui a gente 

trabalha com convite e alguns professores (que já trabalharam ou trabalham aqui) passam por aqui e 

dizem: "Ah! Eu gostaria de ter uma chance em tal disciplina". E a gente considera. 

Pesquisador: Chega a ocorrer problema de falta de professor? 

Coordenador CO01: Atualmente chega a ter problema no departamento de Matemática porque existem 

muitos projetos em que os professores recebem algum outro tipo de bolsa, como da CAPES, e que não 

podem acumular. Como projetos de formação continuada, GESTAR, pró-letramento. E tem o 

PROFMAT também. Existe uma dúvida se o professor pode acumular bolsa com o pagamento do 

PROFMAT, mas o pagamento do PROFMAT é prestação de serviço. Tem imposto de renda, tem tudo. 

Dizem que não pode, mas, por outro lado, o professor não consegue acumular as duas atividades. 

Porque se o professor pega uma disciplina do PROFMAT, ele tem uma aula presencial todo sábado 

aqui. E, ele não consegue viajar.  
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Pesquisador: Outra dúvida nossa é sobre o processo de avaliação institucional de que já conversamos. 

O MEC faz visitas periódicas para processos de certificação ou recertificação dos cursos. O MEC já 

veio aqui alguma vez fazer algum processo de avaliação do curso de licenciatura em matemática à 

distância?   

Coordenador CO01: O INEP, você diz? 

Pesquisador: Não sei se é o INEP que faz este trabalho. 

Coordenador CO01: É o INEP que faz a validação dos cursos.  

Pesquisador: Sim, mas havia uma secretaria de Educação a Distância no MEC que foi extinta e suas 

funções foram assumidas... 

Coordenador CO01: Pela CAPES. A CAPES visita os polos e o INEP visita os polos e as sedes dos 

cursos. 

Pesquisador: E quando eles vêm aqui, o processo de avaliação deles funciona ...  

Coordenador CO01: Igual ao do curso presencial. Querem ver o plano de ensino, querem ver a 

identidade de que está dando aulas, o currículo de quem está dando aulas. Aquele processo...  

Pesquisador: Mas, além disso, no EAD ainda tem a questão da infraestrutura de polos, não é? 

Coordenador CO01: Sim. Aí eles escolhem um ou dois polos, e... Não, atualmente estão escolhendo 

um polo, vão até o polo. 

Pesquisador: Mas aí pode ficar complicado, porque ele não pode cobrar da UFSC a infraestrutura do 

polo que é responsabilidade de uma administração municipal, não é? 

Coordenador CO01: Atualmente não pode mais. Só que isso influencia na nossa nota e na nota de 

todos os cursos que estão lá no polo. Tem um peso lá que eu não sei como é. Mas, geralmente as 

notas dos polos são baixas e acaba impactando na nota final. 

Pesquisador: E, já houve algum apontamento nesses processos de avaliação que resultou em alguma 

reestruturação ou mudanças no curso? 

Coordenador CO01: Não. No nosso curso não. A gente sabe de outros cursos como o de Física que 

teve algumas restrições por causa de laboratório, mas o nosso curso não. 

Pesquisador: Na minha conversa com o professor da disciplina de Pesquisa em Educação Matemática, 

falamos um pouco sobre a prática reflexiva na formação do professor. E ele comentou que se procura 

desenvolver uma atitude reflexiva do professor nas disciplinas pedagógicas. E nas disciplinas voltadas 

ao conhecimento específico que possuem carga horária dedicada ao PCC, como é incentivada essa 

prática reflexiva? 
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Coordenador CO01: Eu acho que só nas disciplinas que tem PCC que isso acontece. Que tem esse 

enfoque na questão da prática.[Pausa]. 

Pesquisador: Outra característica que ficou evidente em todas as conversas que eu tive é que o curso 

é um curso "forte", no sentido de necessitar de muita dedicação. Isso reflete a qualidade exigida. Tanto 

é que há alunos vindo buscar uma vaga para o mestrado em matemática aqui na UFSC. De maneira 

geral, quais são os cuidados que você precisa ter para evitar a perda de qualidade do curso?   

Coordenador CO01: Eu acho que o principal cuidado que a gente tem é na escolha do corpo docente. 

Infelizmente, por causa do regime de bolsa existem pessoas que estão interessadas em trabalhar só 

pela compensação financeira e a gente toma muito cuidado com quem convidar para ministra as 

disciplinas. Porque, quando você trabalha no departamento, fica sabendo de várias histórias... pelos 

alunos ... vários professores que ficam "famosos" por determinadas atitudes, e a gente procura fugir 

desse tipo de pessoa. Já que a gente pode escolher e não é ele que vai escolher a gente ou o nosso 

curso, eu acho que o principal é isso aí: tomar cuidado com quem você chama.   

Pesquisador: Isso pode ser mais decisivo do que o próprio desenho ou do próprio projeto pedagógico 

do curso? 

Coordenador CO01: É que o projeto pedagógico... Até que se mude alguma coisa... ele está fixo, né. 

Inclusive o projeto pedagógico, a grade curricular, é uma coisa que a gente fica meio preso, porque a 

CAPES pega o projeto pedagógico, leva para análise e [a CAPES] tem um banco de dados com a 

grade, o projeto pedagógico. Isso tudo é levado em consideração na hora de fazer o financiamento. 

Então tem épocas em que você está preso, porque o projeto pedagógico está em análise e são muitos 

projetos pedagógicos para serem analisados. Então é uma coisa que demora muito e você não pode 

nem fazer alterações que você está precisando porque a CAPES não vai receber. Enquanto ele não 

analisar e te dar um parecer final sobre o outro projeto, não vai adiantar você tentar colocar alterações. 

E aí você fala: "Ah! Preciso trocar essa disciplina daqui para cá!". Ás vezes você troca e, para a 

universidade, está tudo certo. Mas para a CAPES, no sistema da CAPES continua do jeito que era.  Se 

você, por exemplo, sumir com uma disciplina e colocar outra, você faz o trâmite todo dentro da 

universidade e fica tudo legal. Mas, pode acontecer de a nova disciplina ter mais ou menos horas do 

que a anterior. Então, na verdade a CAPES vai continuar te financiando levando em consideração 

aquela grade antiga, que pode ser pior ou melhor para você. Lógico, que você não pode também trocar 

o curso inteiro, porque eles poder falar: "Não! Vocês estão ‘armando’ aí, para receber mais bolsas e 

pagar menos".  

Pesquisador: Mas, no curso a distância é relativamente bem mais fácil checar se o que foi planejado 

está acontecendo, não é? Por exemplo, no curso presencial o professor recebe o conteúdo 

programático, a ementa da disciplina, mas se ele vai desenvolver ou não tudo o que está programado 

é uma coisa que fica mais ou menos, senão totalmente, na mão dele. No curso EAD essas distorções 

devem ser minimizadas, uma vez que a execução do curso não está na mão de uma pessoa só e se 

conta com um planejamento mais detalhado das ações desde o começo, não é?  
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Coordenador CO01: É, isso é uma vantagem, mas não impede que ele faça um corte ao gosto dele. 

Só que fica registrado no Moodle, né? Se a gente fizer uma busca, a gente vai ter que ver, e na hora 

de marcar uma prova ele [o professor] vai ter que deixar escrito em algum lugar o que vai fazer parte 

da prova e o que não vai fazer. Então você já fica: "Ah, olha! Tratou um pouquinho desse assunto, mas 

deixou fora da prova. Então ele não tratou como deveria.". Por algum motivo, ne? Escassez de tempo, 

ou detectou na turma alguma dificuldade e não quis aprofundar em determinado tópico. Eu acho que 

fica mais registrado. O EAD tem essa vantagem por causa do ambiente. E a gente faz o planejamento 

pensando que o professor vai fazer tudo. Então, às vezes pode ser até que o professor esteja pensando 

em trocar mas ele olha o planejamento e diz: "Não. Eu vou fazer porque está aqui e eu vou fazer tudo.".  

Pesquisador: E já aconteceram mudanças em virtude da sinalização do próprio professor, por motivo 

de ele ter percebido que o tempo era escasso para se cumprir determinada programação? 

Coordenador CO01: Já, já aconteceu. Principalmente numa disciplina de Física que é muito muito 

longa. Quem fez o livro, fez um livro muito grande, porque no presencial tem umas três físicas e o nosso 

tem uma. Então resolveram fazer um livro com a ementa dos três. O livro ficou gigante, com duzentas 

e oitenta páginas, e todo professor que vem dar a disciplina fala: "Não dá para fazer tudo isso!".   

Pesquisador: Eu vi essa ementa e notei que ela é bem extensa porque abrange desde a parte da 

Mecânica, Eletromagnetismo e chega a abordar tópicos de Moderna.  

Coordenador CO01: É muita coisa. Nem um físico consegue. [risos]. 

Pesquisador: Mas aí o professor vem e fala que precisa mudar. Mas isso ainda não resultou, por 

exemplo, em uma quebra em duas disciplinas? 

Coordenador CO01: Não. Já existe proposta do núcleo estruturante para fazer uma coisa desse tipo, 

mas a gente está esperando o momento da CAPES autorizar alterações na grade curricular para a 

gente poder fazer isso. Porque não vão ser duas disciplinas com a metade da carga horária cada uma. 

A carga horária vai ser menor, mas não vai ser a metade. E, isso vai impactar nas contas dos 

financiamentos, e das bolsas. Então a gente deixa assim por enquanto.    

Pesquisador: Essas questões são muito importantes porque uma característica que se atribui a 

Educação a Distância é o ganho de escala que faz com que, no fim das contas, você até reduza os 

custos de formação por aluno. O que eu percebo é que, na verdade, pode não ser bem assim. Que não 

há uma redução tão grande em escala. 

Coordenador CO01: Não. 

Pesquisador: Mesmo porque a questão da evasão é um problema generalizado de todos os cursos de 

licenciatura em Matemática, presenciais ou a distância. E, tendo que fazer investimentos para atender 

inicialmente uma quantidade de alunos grandes, mas que se reduz muito, pode ser que o custo de 

formação por aluno não apresenta e ganhos, não é?  
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Coordenador CO01: Ah, sim. O custo por aluno não diminui. Porque algumas coisas estão atreladas 

ao número de alunos. Por exemplo, a quantidade de tutores que eu posso ter depende da quantidade 

de alunos e depende da carga horária do curso, mas a quantidade de bolsas para pagar os professores 

só depende da carga horária do curso. E, você faz uma viagem, por exemplo daqui para Treze Tilhas 

que é super longa, e vão dois professores para dar aula para uma pessoa porque a gente não tem 

como deslocar essa pessoa para um polo mais próximo e tentar juntar. A Física consegue até juntar 

pela disposição geográfica das turmas deles, e nós não conseguimos. Então, às vezes dois professores 

fazem uma viagem muito longa para dar aula para uma pessoa realmente. Então, esse custo não 

diminui.   

Pesquisador: E, tem algum parâmetro estabelecido para a alocação de tutores em função da 

quantidade de alunos? 

Coordenador CO01: Sim. Um tutor polo para cada vinte e cinco alunos do polo. 

Pesquisador: Mas, lá o tutor atende quantas disciplinas forem, não é. Independentemente do número 

de disciplinas são vinte e cinco alunos por tutor? 

Coordenador CO01: Sim. Esses orçamentos são anuais. Então, no primeiro ano, tudo tranquilo com 

dois tutores. Ao final do primeiro ano, o novo orçamento já vai levar em consideração o novo número 

de alunos, e já não vão ser dois tutores. 

Pesquisador: Isso é para o tutor polo. Há algum parâmetro também para o tutor UFSC que atende 

somente uma disciplina? 

Coordenador CO01: Hoje não existe a distinção dos tutores. Existe um tutor a cada trinta horas de 

disciplinas e um tutor para cada grupo de vinte e cinco alunos. Então você faz as duas regras de três e 

multiplica os resultados. Daí você vê e diz: "Olha, eu vou colocar um tutor para cada disciplina aqui, 

mas eu tenho mais três ou quatro disciplinas em dependência e então tem que manter o tutor também, 

e tem que manter pelo menos um em cada polo". Geralmente um, e depois do primeiro semestre fica 

um porque não vai ter vinte e cinco alunos, certamente. Vai ter quinze. Diminui muito. 

Pesquisador: Mas, eu fico pensando, por exemplo que tenha que ter mais tutor UFSC aqui do que no 

total dos polos. Porque, por exemplo, se há duzentos alunos matriculados no curso deve haver uma 

quantidade de tutores em uma única disciplina para atender esses duzentos alunos.  

Coordenador CO01: O tutor UFSC fica responsável pelos duzentos alunos em uma disciplina, e o tutor 

polo fica responsável pelos vinte e cinco alunos do polo.  

Pesquisador: Então para o tutor UFSC a proporção de alunos é maior, pois tem que atender os 

duzentos alunos. 

Coordenador CO01: Mas em uma disciplina só. E o tutor polo atende vinte e cinco em quatro disciplinas 

e mais as dependências. Se tiver quatro disciplinas e quatro dependência, isso dá oito vezes vinte e 



334 
 

 
 

cinco e dá duzentos de novo. Por coincidência ficaram números parecidos. Com esses dados: a 

quantidade de horas aula e a quantidade de alunos em cada polo, ou a quantidade total de alunos (e 

não interessa se um polo tem um aluno e o outro tem cinquenta), aí eu aloco do jeito que eu quiser. 

Posso colocar dez tutores em um polo, e três tutores em uma disciplina, desde que eu tenha bolsa para 

isso. 

Pesquisador: Mas, por exemplo, não é possível deixar um polo que tenha alunos sem tutor. Mesmo 

que haja apenas um aluno, não é? 

Coordenador CO01: É, tem que pôr um tutor. Inclusive, se você for olhar os parâmetros de fomento da 

CAPES, se um polo tivesse menos do que dez alunos não teria tutor. Mas, houve uma negociação e 

abriu-se uma exceção para a Física e para a Matemática, porque vai ter polos com três, com quatro ou 

com cinco, e vai ter tutor lá. Nós conseguimos fazer essa negociação. Inclusive teve um encontro agora, 

em Belo Horizonte, da CAPES com os coordenadores e a CAPES também estava preocupada com o 

fato de que ela faz uma planilha antes e considera que vão entrar duzentos alunos. Aí, não entram 

duzentos porque não conseguiram nota mínima no vestibular. Aí ela já financiou duzentos e o dinheiro 

vem pra cá, e ela está preocupada que quer mandar menos dinheiro. Quer mandar exatamente. Mas, 

em compensação nos outros semestres pode faltar e a gente continua tendo aquele resto de dinheiro. 

Não tem jeito. Você põe as vagas no vestibular e às vezes não fecha, né?      

Pesquisador: É mas a questão do custeio é bastante complicada na Educação a Distância. Acho que 

é outra engenharia financeira que tem que estar vigorando, porque a questão de alocação de recursos 

e o tipo de recursos usados na EAD diferem muito do presencial. 

Coordenador CO01: Sim. 

Pesquisador: Mas, de forma geral, o que o senhor julga importante para a concepção, implementação 

e manutenção de um curso de licenciatura em matemática na modalidade EAD? 

Coordenador CO01: Bem, eu vou falar das coisas que eu estou mais próximo. Eu não estive próximo 

da concepção, então eu não tenho uma experiência de o que deu certo ou quais foram as dificuldades 

na hora de conceber o curso. O que realmente deu certo e está no projeto pedagógico, e o que não 

está porque não deu certo, né? Uma coisa que precisa bastante é, quer dizer, a gente acaba contanto 

as coisas que aconteceram com a gente... Então... Você tem que fazer um gerenciamento financeiro 

com muito cuidado, tanto em relação às bolsas quanto em relação ao dinheiro que chega na fundação 

para fazer as viagens, pagar as impressões de livro, e tal. Principalmente em relação às bolsas. A gente 

vem de um tempo, da coordenação anterior, em que não existia um controle. "Ah, tem tantas bolsas!". 

Aí você ia gastando e você ia autorizando. Então: "Põe dois tutores aqui, e dois professores ali, e tal". 

Mas, chegou uma hora que, quando eu fui assumir, veio o coordenador geral financeiro e falou: "Olha, 

o seu curso não tem mais bolsa para tutor. Vocês estão devendo!". Então, como é que eu vou seguir 

em frente? Né? Porque sempre a pessoa trabalhou com a situação em que alguém dá um jeito. E não 

deram um jeito. Eu tive que pegar todo o dinheiro que tinha na fundação e contratar os tutores de novo, 

e não por bolsas e sim por prestação de serviço. Aí foi uma fase difícil em que o dinheiro acabou e a 
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gente ficou ali numa situação ruim. Depois eu avisei os tutores, e continua quem quiser continuar mas 

a prestação de serviços vai ter cobrança de imposto quando for fazer a declaração de imposto de renda. 

Porque já vai ter. Ela não é suficiente para ter uma cobrança de imposto na fonte, mas tinha INSS e 

ISS. E depois, no final do ano, como todo mundo é professor, aí a reclamação veio: "Poxa, eu tive que 

pagar imposto!". E eu disse: "Eu avisei antes!".  Então, em resumo, eu acho que tem que ter um controle 

muito grande dos gastos, e na forma de gastar. Outros cuidados são aqueles que a gente já explanou 

em outras perguntas: contatar os professores certos, fugir daqueles professores complicados, ter 

pessoas dispostas a trabalhar. Não só aqueles que atual como docentes, mas os técnicos, o pessoal 

de Laboratório, o pessoal que faz a vídeo conferência, né? Tem que escolher as pessoas certas. Muitas 

vezes você não tem como fazer isso. No caso dos docentes a gente conhece, mas nos outros cargos 

a gente acredita numa pessoa e às vezes não tem o resultado que a gente está esperando.              

Pesquisador: Sim, mas esses cuidados são cuidados de um ponto de vista mais administrativo. 

Coordenador CO01: Sim. Administrativo. 

Pesquisador: Mas, e do ponto de vista pedagógico? Que tipo de cuidados o senhor julga necessários 

para manter a qualidade de um curso de licenciatura em matemática à distância? 

Coordenador CO01: É... [pausa]. É importante fazer visitas nos polos. Visitas do coordenador e do 

coordenador de tutores, para conversar com os alunos, né? Os alunos se sente, às vezes, meio 

abandonados e acho que uma coisa que ajuda é você estar presente e fazer reuniões para ouvir as 

dificuldades e ouvir os problemas, ouvir as reclamações e tentar dar algum retorno também. Porque 

em geral, a gente ouve, ouve e ouve, e pouca coisa a gente consegue fazer. Então tem que ter algum 

retorno. Tem uma questão psicológica aí. O tutor, o professor, o coordenador... todo mundo tem que 

ser psicólogo. Tem que ouvir o aluno porque a tendência é... Ele [o aluno] está sempre na tendência 

de desistir. Ele está sempre a ponto de desistir.          

Pesquisador: Porque ele se sente realmente sozinho? 

Coordenador CO01: Muitas vezes. 

Pesquisador: E há algum cuidado na seleção desse aluno. Eu digo do ponto de vista de selecionar 

pessoas que tenham um perfil propício para suportar essa distância e trabalhar de uma forma mais 

autônoma?  

Coordenador CO01: Não. Os processos seletivos não entram nesse tipo de detalhe.  

Pesquisador: Professor, eu acho com isso conseguimos explorar todo o meu roteiro de questões 

referente à nossa pesquisa. Eu gostaria agora de agradecer muito sua atenção e participação em nossa 

pesquisa. Tenha a certeza de que contribuiu muito com a nossa tese com informações e dados muito 

valiosos. 
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Coordenador CO01: Eu fico satisfeito em ajudar e contribuir com pesquisas sobre esse tipo de curso 

na modalidade a distância em nosso país. 

[Final] 
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APÊNDICE II – Organização dos dados a partir das entrevistas: Categorias, sub 

categorias, unidades de registros e unidades de contexto 

 

Categoria 
Sub 
Categoria 

Unidade de 
Registro Unidade de Contexto Sujeito 

A) Formação 
dos 

Formadores 

A I) 
Matemáticos e 
Educadores 

Matemáticos 

Os coordenadores dos 

cursos de licenciatura, 
tanto presencial quanto 

a distância são 

bacharéis em 
matemática.  

[...]fiz Bacharelado em Matemática e depois fiz o mestrado 
em engenharia de produção e cheguei a fazer todos os 
créditos do Doutorado em Engenharia de Produção, e depois 

reiniciei o doutorado em Matemática Aplicada na UNICAMP 

Professora 

DE01 

A) Formação 
dos 
Formadores 

A I) 

Matemáticos e 
Educadores 
Matemáticos 

"Eu sou bacharel em Matemática Aplicada pela UNICAMP. 
Fiz o mestrado na UNICAMP e durante o segundo ano de 

doutorado a gente já tinha alguns amigos trabalhando aqui 
[na UFSC], e um deles avisou que tinha um concurso. Então, 
eu vim pra cá, fiz o concurso. " 

Coordenador 
CO01 

A) Formação 
dos 

Formadores 

A I) 
Matemáticos e 
Educadores 

Matemáticos 

Educadores 
matemáticos não 
ocupam coordenações. 

O professor que 
ministra a maioria das 
disciplinas de caráter 

pedagógico e que é 
responsável pelo 
estágio supervisionado 

é Educador Matemático 
mas não exerce 
funções explícitas de 

coordenação no curso. 

"Eu sou Licenciado em Matemática. Tenho licenciatura em 
Pedagogia, e Mestrado em Educação Matemática pela PUC 
São Paulo, e Doutorado em Educação Matemática pela PUC 

São Paulo também." 

Professor 

DP01 

A) Formação 
dos 

Formadores 

A I) 
Matemáticos e 
Educadores 

Matemáticos 
Atualmente, no curso, 
prevalece a visão do 

matemático. Entende-
se como um bom curso 
de licenciatura aquele 

que fornece uma sólida 
formação em 

matemática superior 

Porque, mesmo, digamos, que não seja o ideal, a UFSC 

continua ainda fazendo um trabalho com qualidade e 
diferente de muitas Universidades mesmo no curso 
presencial. Então a gente, com a nossa grade curricular, 

mesmo que se abaixe um pouquinho o nível, mas ainda é 
um curso de qualidade. E eu acho que é por isso que está 
ganhando reconhecimento, tanto é que vários dos alunos 

que foram terminando o ensino a distância, foram já 
pensando numa especialização. Que dizer, se eles não 
tivessem conhecimento, eles não iriam pensar no "depois". 
E, no entanto, dos nossos alunos, alguns já até vieram para 

o mestrado. 
[...] 
Mas, o fato de ele ser um bom curso, ele faz com que o 

aluno se forme em licenciatura e tenha um certo 
conhecimento que lhe proporciona passar em concursos, e 
aí ele não vai para a sala de aula. Esse eu acho que acaba 

sendo ... 

Professora 

DE01 

A) Formação 
dos 
Formadores 

A I) 

Matemáticos e 
Educadores 
Matemáticos 

Bem, a maioria desses [professores] que trabalham com a 

gente também trabalham nos cursos presenciais da 
licenciatura. Então, eles já têm uma experiência anterior na 
formação de professor, mais de perto. E, o que a gente tem 

de formação, é mais a formação voltada para a utilização 
dos recursos didáticos do Moodle, quadro digital, as coisas 
que estão colocadas no laboratório. Mas não uma formação 

assim: "Como ser professor de professor?", ou "Como formar 
professor?". Ou uma coisa mais didática assim... Esse tipo 
de formação a gente não tem. 

Coordenador 
CO01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B I)Concepção 

Pesquisador: E, por falar nas disciplinas pedagógicas, eles 
[os alunos] vem aqui [no polo] para estudar também as 
[disciplinas] pedagógicas? 

Tutor TP01: Sim, vem. Mas não gostam! Você sabe que, 
quem gosta de cálculo não gosta de decoreba. Essas coisas 
de teoria, essas coisas assim, né? Então quando é filosofia 

ou sociologia, eles detestam. E eu também detesto isso.  
Pesquisador: Mas eles vem para estudar? 
Tutor TP01: Sim, porque eles querem manter o nível não é? 

Mas, mesmo assim, se você for comparar, nós temos alunos 
aqui que, por exemplo, na Análise Matemática I e II, ele foi 
com média 9,5; e, no mesmo semestre nós tínhamos a 

Introdução à Didática e ele foi com 6, com muita dificuldade. 
Só para passar! Mas é porque ele só estudava o suficiente 
para passar. Tutor TP01 
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A) Formação 

dos 
Formadores 

A I) 
Matemáticos e 

Educadores 
Matemáticos 

Há uma tensão em 
relação a definição dos 
tópicos curriculares e 

também em relação às 
necessidades da 
formação do futuro 

professos de 
matemática. Essa 
tensão é gerada pelo 

conflito entre o 
pensamento dos 
matemáticos e dos 

educadores 
matemáticos 

"Prof: Bom, eu não sei se você compreendeu mais ou menos 

o assunto. Para onde eu estou caminhando. Tentando 
caminhar. 
Pesq: É, eu vi que, boa parte da concepção do curso é do 

Departamento de Matemática, e então acaba ficando essa ... 
Prof: Essa tensão. Esse clima de um pouco de tensão, né?  
Pesq: Mas acho que isso é em qualquer lugar. Essa divisão. 

Prof: Sim, sim, sim. 
Pesq: Por isso que a gente fala muito em buscar um curso 
de licenciatura com identidade própria. Porque a maioria dos 

cursos, historicamente, nascem como um apêndice do 
bacharelado.   
Prof: Mas, por isso que eu estou falando... A idealizadora 

desse nosso curso aqui, a Professora Nery que hoje está 
aposentada, ela tem essa formação muito forte na Educação 
Matemática. O Doutorado dela foi lá na França, né? Junto 

com um pessoal lá. Acho que o orientador dela, foi aquele 
que desenvolveu o Cabri, lá. Então, nela é muito forte isso. 
E, quando eu ingressei ela participou da minha banca e 

quando ela viu a minha exposição, ela falou: "Poxa, você é o 
cara para entrar aqui!". Mas... bom...ela saiu, e etc.. E essa é 
uma instituição pública, né? [risos] E a gente briga, né? 

Vamos lá, e a gente briga.     
" 

Professor 
DP01 

A) Formação 
dos 

Formadores 

A I) 
Matemáticos e 
Educadores 

Matemáticos 

O curso EAD foi 
incialmente idealizado 
por uma professora que 

é Educadora 
Matemática, foi a 
primeira coordenadora 

do curso, mas se 
aposentou em 2012. 
Em 2006, ela idealizou 

disciplinas como "" que 
só existem no currículo 
do curso a distância. 

Essa disciplina 
inclusive não migrou 
para o curso presencial 

após a reestruturação 
do currículo da 
licenciatura presencial 

em 2008. 

Prof: No curso de licenciatura, na turma que está se 

formando, eu já passei com eles: a Didática (Didática Geral 
mas a gente se voltou mais para a Didática da Matemática), 
Metodologia de Ensino e depois os dois módulos de Estágio, 

e eu colaboro com outra professora numa disciplina 
chamada Iniciação à Pesquisa em Educação Matemática. E, 
aí eu colaboro.    

Pesq: Essa disciplina, inclusive, só tem a distância, não é? 
Prof: Sim, no presencial não tem. 
Pesq: Que é uma das coisas que talvez pudesse... 

Prof: Sim, passar para o presencial. 
Pesq: Seria importante. 
Prof: Concordo. Uma das coisas que ocorreu, e sobre as 

quais eu posso até te dar alguns dados, foi que a Professora 
Nery que foi a nossa primeira coordenadora do curso de 
ensino a distância de Matemática, e então ela que foi a 

idealizadora, né. Então foi ela quem desenhou essa 
disciplina, que eu acho que é perfeita e que cai muito bem. 
Mas ela desenhou e a participação dela sempre foi no curso 

de ensino a distância. Então no curso presencial ela... enfim, 
atualmente ela está até aposentada...mas ela não tinha tanta 
inserção. Cabe à gente, que está aqui comentar essas 

coisas. 

Professor 

DP01 

A) Formação 

dos 
Formadores 

A I) 
Matemáticos e 

Educadores 
Matemáticos 

Tutores polo são 
licenciados formados, 

em geral pós 
graduados (com um 
curso oferecido pela 

UFSC para preparar 
tutores polo). Em geral, 

reconhece-se que 

esses tutores que 
atuam em disciplinas 

do saber específico em 

matemática, tem maior 
domínio desses 

conteúdos do que os 

tutores polo. 

"Eu me formei em licenciatura plena em matemática na 
UNISINOS, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 

São Leopoldo. [...] Eu sou tutora a distância da UFSC, o tutor 
USFC.[...] A nossa é a tutoria a distância." Tutora TD01 

A) Formação 
dos 

Formadores 

A I) 
Matemáticos e 
Educadores 

Matemáticos 

Primeiro, eu me formei em Matemática nessa instituição [na 

UFSC] e daí, logo depois da minha formação, eu procurei um 
curso EAD para fazer uma especialização. Um curso de latu 
sensu. Daí eu comecei a estudar EAD, e comecei estudar... 

A minha pós graduação foi EAD.  Tutora TD02 
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A) Formação 

dos 
Formadores 

A I) 
Matemáticos e 

Educadores 
Matemáticos 

Mas, o coordenador do 

curso a distância relata 
a dificuldade de 
encontrar professores 

para ministrar 
disciplinas que só 
existem na Licenciatura 

EAD e que estão 
diretamente ligadas a 
Educação Matemática, 

com a "Pesquisa 
Didática em 
Matemática". (Obs: 

Essa disciplina não foi 
citada por nenhum 
entrevistado como 

Inovação de Valor do 
curso em EAD). 

"Mas uma que não tem, de jeito nenhum, é Iniciação à 
Pesquisa Didática em Matemática. Eu já perguntei para os 
professores responsáveis e não tem. E, além disso, mais um 

comentário... A gente tem dificuldade de encontrar professor 
para todas as disciplinas. O próprio presencial já não acha 
mais. O Departamento já não tem professor para ministrar 

Projetos, Seminários. Esse tipo de disciplina...Não tem. Vai 
ser aberto um concurso agora que vai ter uma vaga em 
Educação Matemática para tentar suprir essas coisas. 

Porque, a política é muito assim: a abertura do doutorado... 
tudo se faz num nível altíssimo... mas.... O cara vem aqui 
com um monte de complicação, um monte de coisa ...mas 

nada em Educação. Nada em Educação Matemática." 
[...] 
"Mas todo mundo, o EAD e o presencial vão ficar com esse 

mesmo problema: vai faltar professor em algumas disciplinas 
mais voltadas para a Educação." 

Coordenador 
CO01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B I)Concepção 

No EAD, planejar 

momentos presenciais 
com professores e 
alunos é 

imprescindível. (no 
curso, momentos 
presenciais "aluno x 

professor" ocorrem 
duas vezes por 
semestre. 

"No nosso caso do ensino a distância da licenciatura, a 
gente ainda tem dois momentos presenciais que facilitam 

muito" 
"a gente tem o momento presencial onde você vai lá, 
conversa com o aluno, quebra a barreira da distância. E eu 

acho que esse é um ponto positivo. E aí o aluno tem um 
pouco mais de liberdade para perguntar e o professor 
também para falar." 

Professora 
DE01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B I)Concepção 

O planejamento e 
execução do curso a 
distância precisa ser 

um processo muito 
mais cuidadoso, 
minimamente por dois 

motivos: a execução do 
curso não é conduzida 
por um único ator (o 

professor), mas por um 
grupo que deve agir de 
forma sincronizada; e, 

porque o curso fica 
inteiramente registrado 
no ambiente permitindo 

um acompanhamento 
mais eficaz do previsto 
“versus” realizado. 

"Pesq: Mas, esse processo de planejamento tem uma 
diferença grande em relação ao planejamento do presencial, 
não é? 

Coor: É verdade. Porque, às vezes a gente entre numa sala 
de aula e: "Ah! Eu já dei essa disciplina!". Você nem pensa 
no que vai fazer. Isso é diferente realmente. Até porque o 

ambiente virtual é um negócio que fica, né? O quadro negro 
você apaga. 
" 

Coordenador 
CO01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B I)Concepção 

Ainda há dificuldade de 
estabelecer uma 

identidade própria para 
as disciplinas das 

licenciaturas 

diferenciando-as 
efetivamente das 

disciplinas do 

bacharelado. Essa 
dificuldade se acentua 

quanto tentamos 

estabelecer uma 
identidade diferenciada 

para o curso de 

licenciatura a distância 
em relação ao 

presencial. 

"Pesq: [...] Que diferenças há entre uma mesma disciplina 
que é oferecida no bacharelado e na licenciatura? 
Prof: Não, não tem diferença.  

Pesq: Então ambas trabalham com o mesmo conteúdo 
programático. 
Prof: Talvez a bibliografia. Principalmente aqui no nosso 

curso, os Cálculos do bacharelado trabalham com uma 
bibliografia mais pesada, mais aprofundada, e se 
aproximando mais de análise, né?  

Pesq: Então as disciplinas têm os mesmos tópicos mas o 
aprofundamento é maior no bacharelado. Mas, e para o 
curso à distância há alguma diferenciação do ponto de vista 

do conteúdo programático? Que tipo de diferenciação? 
Prof: Não, está sendo feito igual [ao presencial]. Não tem 
adaptação. É logico que, oficialmente está sendo feito igual 

mas pode ser que algum professor tome alguma atitude ou 
alguma diferenciação. Mas isso é uma coisa de cada um 
que, quando vai fazer a disciplina, tem sua experiência e faz 

as suas adaptações. Mas não fica oficialmente registrado 
esse tipo de coisa. 
Pesq: Sim, mas eu estava pensando em adaptações que 

permitam facilitar o aprendizado à distância. Há alguma 
diferenciação nesse sentido?   
Prof: Não, eu acredito que não. 

" 

Coordenador 

CO01 
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B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B I)Concepção 

"Pesq: E é possível considerar que a licenciatura a distância 

também tem uma marca própria, uma identificação própria? 
Prof: Em relação ao nosso curso de licenciatura presencial? 
Pesq: Sim. 

Prof: Não. Eu acho que atualmente eles estão muito 
parecidos. No início lá eles eram diferentes por causa da 
adaptação à legislação. Porque o EAD começou lá com o 

PCC. E não foi só o PCC que apareceu antes no EAD, libras 
também. No o curso anterior [o Pró Licenciatura], a gente 
nem tinha a necessidade de colocar libras, mas a gente já 

colocou libras.[...] 
Prof: Se bem que era uma necessidade. Todo mundo ia ter 
que fazer. Nós não inventamos nada. Nós só seguimos a lei. 

" 

Coordenador 

CO01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B I)Concepção 

Tutores percebem a 
necessidade de deixar 

claro aos ingressantes 
qual o nível de 

dedicação e disciplina 

que eles devem ter 
com o curso na 

modalidade EAD. Isso 

é apontado como um 
cuidado a ser 

considerado na 

concepção do curso 
EAD. 

Eu acho que um cuidado que você tem que ter é já deixar 

bem claro para o seu aluno, desde o princípio, o que é um 
curso EAD. Porque, muitos alunos procuram um curso EAD 
achando que: "Ah, vai ser mais fácil!"; "Eu vou ter mais 

tempo!", "Eu não preciso ir para a aula!"; "O meu diploma vai 
sair mais tranquilo!". Só que se deve deixar bem claro e 
específico para ele que não é bem assim. Não é porque é 

um curso EAD em que você não tem aula todo o dia que 
você não vai ter que estudar. Então esse é um cuidado muito 
grande que tem que ter já no início, para que ele não tenha 

essas confusões. Confusões, que eu digo assim, de deixar 
de fazer as coisas e achar que vai ser aprovado. Tutora TD02 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B II)Inovações 

Para professores de 

disciplinas 
específicas,Há 
dificuldades em se 

enxergar inovações de 
valor trazidas pela 
prática do ensino a 

distância. No geral, a 
distância é um 
complicador, uma 

barreira a ser vencida. 

"Eu acho que, no caso específico do curso de licenciatura 
em matemática, eu acho que é muito: vamos para o 

tradicional. É quadro e giz. É isso o que funciona. Você pode 
dizer assim: "Ah! As vídeos aulas ajudam!". Ajudam, mas se 
você pegar os alunos do ensino a distância e perguntar: "O 

que é que vocês querem?". Ele quer o professor ali. " 

Professora 

DE01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B II)Inovações 

 Para tutores UFSC e 
professores de 

disciplinas 
pedagógicas, o 
ambiente AVA é uma 

inovação de valor na 
medida em que 
proporciona um registro 

permanente de todas 
as atividades 
realizadas pelo aluno 

ao longo do curso. 

"Eu acho que é o material de acesso, né. Porque o aluno, 
quando ele entra, eu não tenho acesso ao material dos 
semestres anteriores. Mas, o aluno, ele abrindo a página tem 

acesso à todas as disciplinas que ele já fez. Vamos supor 
que ele está no estágio e lembrou de uma tarefa que ele fez 
em geometria analítica. E ele está no estágio lá no ensino 

médio, e está estudando parábola. E, ele que pegar um 
exercício para fazer uma provinha, por exemplo, com seus 
alunos. Ele pode ter acesso a essa atividade que ele já fez 

no ambiente." Tutora TD01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B II)Inovações 

 Para tutores UFSC e 
professores de 

disciplinas 
pedagógicas, o 
ambiente AVA é uma 

inovação de valor na 
medida em que 
proporciona um registro 

permanente de todas 
as atividades 
realizadas pelo aluno 

ao longo do curso. 

"E, o uso das tecnologias te amplia, te potencializa o tempo. 

O tempo do ensino. Se você, no presencial, fica cinquenta 
minutos na frente de uma turma. No ensino a distância você 
fica até o dia todo. É só você colocar as coisas no ambiente 

de uma forma legal. E um outro elemento, e que eu acho que 
aí é o retorno do ensino a distância no presencial: quando 
você traz elementos do ensino a distância no seu curso 

presencial, você também ganha. Em que sentido? Você faz 
uma atividade no ensino presencial falando sobre 
determinada coisa. Não se dá conta, no tempo que nós 

temos, de falar muita coisa. Então você pode selecionar 
parte daquilo que você deseja falar e direcionar, pôr no 
Moodle para o presencial, e põe para os caras ficarem 

discutindo. Entendeu?" 

Professor 

DP01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B II)Inovações 

 Para tutores UFSC e 
Professores, o 

ambiente AVA é uma 
inovação de valor na 
medida em que 

proporciona um registro 
permanente de todas 
as atividades 

realizadas pelo aluno 
ao longo do curso. 

Porque aqui na Universidade agora, em alguns 

departamentos, está sendo ofertado uma porcentagem das 
disciplinas presenciais via EAD. E, também os professores 
novos...e os antigos também estão querendo fazer...colocar 

material no Moodle para poder alimentar no presencial 
também. Tutora TD02 
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B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B II)Inovações 

 Para tutores UFSC e 
Professores, o 

ambiente AVA é uma 

inovação de valor na 
medida em que 

proporciona um registro 

permanente de todas 
as atividades 

realizadas pelo aluno 

ao longo do curso. 
Na visão da 

coordenação, essa é a 

principal e 
aparentemente única 

inovação de valor 

trazida pelos cursos a 
distância. 

Eu não sei...[pensando]. Assim, uma inovação que é clara, e 

talvez não seja essa a resposta da pergunta mas, por 
exemplo, o Moodle dentro da UFSC foi trazido pela EAD. 
Hoje o Moodle está disponível para todos os cursos. Mesmo 

o presencial, né. Usa quem quiser. Não é obrigado a usar no 
presencial, mas o Moodle que trouxe para dentro da UFSC 
foi o EAD.  [...] 

Mas, esse tipo de inovação eu vejo, e é positiva. Agora eu 
não consigo, nesse momento, pensar em alguma outra coisa 
diferente [da introdução do Moodle] que contribuísse 

especificamente para a Licenciatura. [pausa]   

Coordenador 

CO01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B II)Inovações 

Bom...Uma coisa que a UFSC passou a ter, e que veio com 
os cursos EAD, foi isso que eu te falei do curso de 

capacitação do Moodle. Porque, antes da entrada dos cursos 
EAD da UFSC, os cursos presenciais eram: aula, e pegar o 
material no “xerox”, ou então pegar no e-mail do grupo os 

slides da aula. Era uma coisa assim... Agora, com a entrada 
dos cursos EAD, os professores acabaram se 
informatizando, digamos assim. Então eles têm um espaço, 

no presencial, no Moodle, onde eles põem o material, e tem 
já uma página criada. Muitos professores estão fazendo isso. 
Inclusive tem até cursos presenciais onde parte da disciplina 

você pode oferecer a distância. Então é uma inovação muito 
grande que o EAD trouxe para a UFSC Tutora TD02 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B II)Inovações 

Há necessidade de 
muita sincronia e 
planejamentos, pois há, 

no mínimo, 3 
profissionais 
diretamente envolvidos 

simultaneamente no 
processo ensino: o 
tutor polo, o tutor UFSC 

e o professor. 

"Eu penso que o ensino a distância te faz repensar sua 

prática como professor. Aconteceu comigo, né? Por mais 
experiência que você traga do presencial, às vezes o seu 
roteiro de aula, ou as coisas que você faz, de alguma forma 

elas, elas ... Por mais que você se esforce, às vezes você 
entra no piloto automático, entendeu? E, no ensino a 
distância isso não dá certo porque você não permite tantas 

alterações no decorrer do seu caminho. Ele tem que estar 
bem desenhado do início ao fim. É muito difícil você fazer 
correções durante o trajeto. Então, nesse aspecto você tem 

que ser mais disciplinado e se preparar mais. Então nesse 
aspecto acho que esse é um ponto positivo que faz com que 
o professor que atue no ensino a distância repense a sua 

prática como professor. " 

Professor 

DP01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B IV)Obstáculos 

Para o professor de 
disciplinas específicas, 

O ensino a distância 
oferece mais 

obstáculos do que o 

ensino tradicional. 
Porém essa visão 

muda quando 

questionamos o tutor a 
distância pois, para 

esse último, o tempo 

em que o aluno pode 
perguntar sobre 

determinado assunto é 

bem maior e não fica 
restrito ao horário de 

aula. Isso pode apontar 

que o professor tem a 
visão da EAD como 
"sala de Aula Virtual" 

enquanto o tutor já vê 
como uma modalidade 
diferenciada de ensino 

que não precisa mais 
contar com aquele 
período em que o 

professor professará 
sobre determinado 

assunto, mas o aluno 

buscará as informações 
nos materiais e 

recursos disponíveis. 

"no presencial, o professor vai lá, de uma disciplina, digamos 
de seis horas; são três encontros de uma hora e meia por 

semana que dão as quatro horas e meia, ou que sejam seis 
horas dependendo da disciplina e depois ele tem que 
estudar sozinho, porque ele já viu ali o professor contando a 

historinha daquilo que ele precisa aprender. Agora no caso 
do aluno do ensino a distância, ele não tem esse momento 
com o professor. Ele vai ter que tentar descobrir sozinho 

fazendo a leitura do material. E depois ele não tem um 
segundo momento para estudar sozinho, que seria o que o 
aluno do presencial faz. Então, eu acho assim, muito difícil 

mesmo. Nos dois momentos ele está sozinho. Por mais que 
ele tenha tutoria 24 horas, que ele possa contar com o 
professor, com dois tutores, com o polo, com os amigos...No 

fundo, ele está sozinho. Porque, a dúvida dele que as vezes, 
se ele estivesse do lado do professor ele resolveria em 5 
minutos, as vezes ele carrega aquela dúvida um dia todo e 

ainda assim a resposta que só veio no outro dia e ele não 
entendeu muito bem... É uma dinâmica completamente 
diferente. Tanto é que os alunos dizem assim: "Ah! Não dá 

para vocês virem mais vezes para cá?", "Não, não dá!"." 

Professora 

DE01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B IV)Obstáculos 

"A vantagem que eu vejo é que ele tem mais tempo para 
perguntar. Não é como no presencial que você tem aquela 
aula, e se terminou a aula, aí o aluno tem só a outra aula na 

outra semana para perguntar e tirar dúvidas. Mas, na medida 
em que você está estudando em casa ou no seu trabalho e 
surge uma dúvida, você já manda a mensagem. O tutor não 

precisa necessariamente te responder na hora, mas está 
gravada a mensagem e logo que o tutor vê a mensagem ele 
retorna." Tutora TD01 
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B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B IV)Obstáculos 

Há preconceitos ainda, 
e dentro da própria 

universidade em 
relação ao ensino a 
distância. Mas isso 

deve ocorrer 
principalmente pela 

falta de conhecimento 

sobre a estruturação e 
o nível de exigência do 

curso. 

"Coor: A gente tem preconceito dentro da Universidade. A 

última reunião da Câmara de Ensino que tratou de reedição 
do curso foi no ano passado, e contou a participação de 
coordenadores de vários cursos: a distância, presenciais... 

Tinha gente discutindo a validade do diploma e dizendo que 
no diploma do EAD tinha que estar escrito "EAD" porque o 
EAD não é feito direito. Mas, se dentro da Universidade tem 

gente com esse preconceito..." 

Coordenador 

CO01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B IV)Obstáculos 

"Olha, nós aqui no departamento de matemática, quando 
começou o ensino a distância, muitos professores eram 

contra. Inclusive eu [risos]. Mas, assim, a gente imaginava 
que o nível do curso não seria o mesmo, coisa e tal... Mas, 
eu acho que, ainda não é o ideal o nosso ensino a 

distância..." 

Professora 

DE01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B IV)Obstáculos 

Há preconceitos fora da 
universidade sobre 

curso a distância 
conforme o relato de 
tutor de polo 

presencial. 

"Sim, mas ainda existe... e temos que quebrar ainda um 
tabu, porque eles acham que porque aqui está funcionando 

ainda numa escola, que ainda não tem aquele valor, sabe? 
Que dizer, nós temos noventa por cento da nossa clientela 
de fora, muito mais de fora do que quem está aqui em 

Itapema, exatamente por isso. Eu ainda acho... e tem aquele 
velho tabu das instituições financeiras que mantém alguns 
cursos, onde o aluno vai lá para fazer a prova e não tem nem 

tutor para cuidar da prova, e ele pode abrir a internet e fazer 
tudo... e bem próximo daqui. Um rapaz até saiu daqui e em 
um mês e meio ele concluiu e recebeu o diploma. E para o 

Estado [rede pública estadual] vale né. ". Tutor TP01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B IV)Obstáculos 

A evasão, que já é um 

problema nos cursos 
presenciais de 
licenciatura em 

matemática, fica 
potencializada nos 
cursos a distância. No 

período final do curso, 
apenas em torno de 5% 
dos alunos que 

entraram estarão se 
formando.  

" Essa turma eram quatrocentos e quarenta alunos. Eu não 
sei se entraram quatrocentos e quarenta, mas esse é o 
número que foi ofertado no vestibular. Só que a desistência é 

muito grande e muito rápida em matemática e física. Então, 
hoje a gente tem vinte e sete formandos. Eles são 
formandos, agora...se eles vão se formar mesmo...A gente 

desconfia que não vai chegar a vinte e sete não. Talvez, 
vinte e dois." 

Coordenador 
CO01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B IV)Obstáculos 

Se o aluno perde uma 

disciplina e também a 
dependência que foi 
oferecida, há uma 

dificuldade muito 
grande para que ele 
consiga repor aqueles 

créditos. Ele pode 
chegar a ter que 
aguardar mais 4 anos 

até a disciplina ser 
reoferecida e, ainda ter 
que se deslocar para 

outro polo para cursá-
la. 

"Então, a oferta de novo depende de ele esperar, as vezes, 

quatro anos por outro curso. E, às vezes, tem que se 
deslocar para outra região para fazer o outro curso. Ou 
então, algumas disciplinas, nem todas, mas algumas é 

possível ele fazer a disciplina em outra universidade ou vir 
para o presencial aqui. Se ele fizer no presencial aqui a 
validação é automática. Se ele fizer em outro, a gente estuda 

com mais cuidado. " 
[...]"Agora, teve gente que se locomoveu até Florianópolis 
para terminar o curso, né. E teve gente também que fez o 

vestibular de novo para continuar com o vínculo e poder 
fazer, nessa nova edição, as disciplinas que faltam. Porque, 
o aluno tem, acho que nove anos para ficar ligado à UFSC. 

Então, às vezes, dependendo das disciplinas que faltam, a 
distância entre elas é muito grande e não dá para deixar... 
ficar trancando vários semestres seguidos porque ela está 

precisando de uma disciplina lá na frente, porque ele acaba 
sendo jubilado antes. Então, faz o vestibular de novo, valida 
o que já fez, e esse processo de validação é fácil, porque é a 

mesma disciplina e o mesmo código. Basicamente é atribuir 
uma matrícula nova e dizer que está tudo validado.     " 

Coordenador 
CO01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B III)Vantagens 

A vantagem principal é 
a acessibilidade. Como 
consequência o aluno 

formado em sua cidade 
permanece em sua 
cidade. 

"Tem a vantagem, assim, do curso a distância...Já que você 

perguntou sobre o que é que pode colaborar...a ideia de que, 
de fato, o aluno a distância vai ficar ali no município dele. Ele 
não vai vir para a capital, e ficar aqui para trilhar outro 

caminho. Então eu acho que esse é um dos objetivos do 
ensino a distância: levar para o interior o conhecimento, e 
manter o conhecimento lá no interior, né?" 

Professora 
DE01 
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B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B III)Vantagens 

O fato de todo o curso 

estar registrado no 
ambiente representa 
uma vantagem em 

termos de controle e 
garantia da qualidade 
do curso EAD. 

Prof: É, isso é uma vantagem, mas não impede que ele faça 

um corte ao gosto dele. Só que fica registrado no Moodle, 
né? Se a gente fizer uma busca, a gente vai ter que ver, e na 
hora de marcar uma prova ele [o professor] vai ter que deixar 

escrito em algum lugar o que vai fazer parte da prova e o 
que não vai fazer. Então você já fica: "Ah, olha! Tratou um 
pouquinho desse assunto, mas deixou fora da prova. Então 

ele não tratou como deveria.". Por algum motivo, ne? 
Escassez de tempo, ou detectou na turma alguma 
dificuldade e não quis aprofundar em determinado tópico. Eu 

acho que fica mais registrado. O EAD tem essa vantagem 
por causa do ambiente. E a gente faz o planejamento 
pensando que o professor vai fazer tudo. Então, às vezes 

pode ser até que o professor esteja pensando em trocar mas 
ele olha o planejamento e diz: "Não. Eu vou fazer porque 
está aqui e eu vou fazer tudo.".  

Coordenador 
CO01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B IV)Obstáculos 

A virtualização da sala 
de aula (a vídeo aula 

pode se configurar 
como um instrumento 
dessa virtualização). 

Não há, na fala do 
coordenador, a 
referência a interação e 

o debate entre os 
alunos. Há uma visão 
muito conservadora da 

sala de aula tradicional, 
sendo transposta para 
o ensino a distância. 

"Eu acho que eles preferem a vídeo aula ... E, o curso foi 
projetado assim, teoricamente... o aluno lê o livro, conversa 
lá com o tutor que está perto dele, e se o tutor não conseguiu 

então ele fala com o tutor daqui, e o tutor daqui fala com o 
professor em último caso. E, não se falava em vídeo aula. Se 
falava em vídeo conferência para manter um contato e sanar 

as dúvidas que houvessem ainda. E aí alguém começou a 
fazer vídeo aula, e eles gostaram porque é um jeito mais 
parecido com a escola que a gente teve desde criança. Tem 

alguém ali fazendo a coisa e você vendo, quieto, copiando. 
Acho que é isso.  " 
Pesq: Então, quer dizer...Nem eles estão acostumados com 

o nível de interação que a EAD hoje proporciona. 
Coor: Sim. E aí a gente percebeu, né: "Se esse modelo dá 
mais certo, também não é pecado fazer isso, né?". 

Coordenador 
CO01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B V)Desafios 

Fazer com que o 
estudante a distância 
entenda que não está 

sozinho. O ambiente e 
o polo presencial são 
"ferramentas" 

importantes para esse 
trabalho. 

"Prof: Realizar isso a distância, implicou numa preparação 
do ambiente, o Moodle, de uma forma tal que 
potencializasse esse trabalho. Então nós temos [no 

ambiente] o básico, entre aspas, e o livro texto. Mas além do 
livro texto, há as atividades que você faz com os alunos para 
buscar exatamente essa interação e fazer com que o tempo, 

que ainda que não seja o tempo do relógio semelhante às 
nossas aulas presenciais, mas de forma que o aluno esteja 
engajado. Que o aluno não se sinta totalmente à distância, 

mas que ele se sinta parte daquele grupo do qual ele está 
participando com as atividades." 

Professor 
DP01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância 

B VI) Percepção 
de qualidade 

Os professores 
matemáticos e que 

trabalham nas duas 
modalidades tem a 
visão de que a 

qualidade do curso 
EAD é um pouco 
inferior do curso 

presencial, apresar de 
reconhecerem que é 
um curso muito forte 

quando comparado 
com outros cursos à 
distância. 

"Mas, eu acho que, ainda não é o ideal o nosso ensino a 

distância... 
Pesq: Mas, a senhora acha que não é ideal no nível de 
conhecimentos? 

Prof: De conhecimento e de exigência, porque eu diria que 
se eu for exigir o mesmo que que exijo do presencial no 
curso a distância, iria aumentar a evasão. Em termos de 

conhecimento. Mas o curso a distância garante, pelo menos 
um mínimo de conhecimento para ele se formar. Por outro 
lado, porque é que a gente manteve o ensino a distância? 

Porque, mesmo, digamos, que não seja o ideal, a UFSC 
continua ainda fazendo um trabalho com qualidade e 
diferente de muitas Universidades mesmo no curso 

presencial. Então a gente, com a nossa grade curricular, 
mesmo que se abaixe um pouquinho o nível, mas ainda é 
um curso de qualidade. E eu acho que é por isso que está 

ganhando reconhecimento, tanto é que vários dos alunos 
que foram terminando o ensino a distância, foram já 
pensando numa especialização." 

Professora 
DE01 
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B) 
Características 
da licenciatura 

a distância 

B VI) Percepção 

de qualidade 

Para alguns 

professores 
(notadamente os 
matemáticos), e 

também para os 
tutores, um forte 

indicador de qualidade 

do curso EAD é o fato 
de que há alunos que 
se formam no EAD e 

conseguem ser 
aprovados no programa 

de Mestrado em 

Matemática (não 
Educação Matemática), 

reforçando que eles 

têm a visão de que um 
bom curso de 

licenciatura é aquele 

que provê 
conhecimentos sólidos 

sobre a matemática 

superior. 

E, no entanto, dos nossos alunos, alguns já até vieram para 
o mestrado. "Ah! Mas não foram bem na prova de 

admissão!". Tudo bem, faz de novo! Mas eles têm interesse. 

Professora 

DE01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância 

B VI) Percepção 

de qualidade 

"Esse polo [Itapema] está formando 10, né. E desses 10, 5 
estão indo para o Mestrado na UFSC. Elas já receberam as 
cartas, eles já fizeram o processo seletivo. Mas, eles ainda 

vão passar pelo curso de verão, né, que é um curso de 
Análise. É uma disciplina só, que daí, fazendo esse curso 
que é de uma mês e meio, aí eles já ganham a bolsa, né. 

Para fazer o mestrado." Tutor TP01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância 

B VI) Percepção 

de qualidade 

O alto nível de 
qualidade parece ser 

percebido como 

incompatível com 
baixos níveis de 

evasão !?!? 

Que, um curso EAD quando é bem planejado tem muita 
qualidade, né? Tanto é que a gente tem problemas 

financeiros, muitas vezes. Porque o MEC não disponibiliza, 
às vezes, as verbas que a gente precisa em função de que a 
gente não oferece número favorável, né. Porque, o que 

acontece? Eles [o MEC] tem uma expectativa de um certo 
número que a gente não consegue alcançar se a gente 
continuar com o mesmo nível. O nível permanece! E a gente 

prefere ficar assim.  Tutor TP01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância 

B VI) Percepção 
de qualidade 

Há a percepção geral 
de que a Universidade 

não abre mão da 

qualidade do curso. O 
alto nível do curso se 
reflete no alto nível de 

exigência em relação 
aos alunos. 

Então a gente não está procurando simplesmente uma 
fábrica de diplomas. A gente está procurando formar 

profissionais com um curso de qualidade. Então aqui não de 
baixa nível! Então quando um aluno entra num curso de 
matemática e já percebe que o nível é alto, ele vai ter duas 

escolhas: ou ele vai desistir, ou ele vai ficar. Só que se ele 
ficar, ele sabe que tem que estudar e daí é de onde vêm os 
grupos de estudo, de onde vem a ajuda do tutor. Tutora TD02 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância 

B VI) Percepção 

de qualidade 

Eu gosto dessa modalidade de ensino, eu acredito nessa 
modalidade de ensino, e, se o curso é bem planejado, se ele 
é bem formatado, então é um curso que não deixa a desejar 

para o presencial. Ele tem qualidade sim, e eu fico até 
chateada, às vezes, com esse preconceito que ainda existe, 
né: "Ah! Eu vou fazer EAD porque é mais fácil. Eu pego meu 

diploma e está tudo certo!". Não é assim! Não é assim e 
quem está aqui dentro e que sente o drama de um aluno (e 
eu já fui aluna também), é que sabe o que eu estou falando, 

né? Que não é bem isso. Qualidade tem! Qualidade tem!   Tutora TD02 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância 

B VI) Percepção 

de qualidade 

O coordenador aponta 
como um dos principais 
cuidados para manter a 

qualidade do curso a 
escolha dos docentes. 

Pesq:De maneira geral, quais são os cuidados que você 

precisa ter para evitar a perda de qualidade do curso?   
Prof: Eu acho que o principal cuidado que a gente tem é na 
escolha do corpo docente. Infelizmente, por causa do regime 

de bolsa existem pessoas que estão interessadas em 
trabalhar só pela compensação financeira e a gente toma 
muito cuidado com quem convidar para ministra as 

disciplinas. Porque, quando você trabalha no departamento, 
fica sabendo de várias histórias... pelos alunos ... vários 
professores que ficam "famosos" por determinadas atitudes, 

e a gente procura fugir desse tipo de pessoa. Já que a gente 
pode escolher e não é ele que vai escolher a gente ou o 
nosso curso, eu acho que o principal é isso aí: tomar cuidado 

com quem você chama.  

Coordenador 

CO01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G II)Papel dos 
Tutores Polo 

O conhecimento do 
Tutor polo nos 

conteúdos específicos, 
incentiva a frequência 
aos polos. 

Dependendo do polo, onde às vezes o tutor tem um 

conhecimento melhor do curso, ai os alunos acabam indo 
mais ao polo. Por isso até a importância do tutor bem 
preparado do polo, porque aí os alunos vão. 

Professora 
DE01 

G) Tutoria 

Presencial e a 
Distância 

G II)Papel dos 
Tutores Polo 

O tutor polo não é 
reconhecido como 

aquele que tem 

domínio dos conteúdos 

"Tivemos introdução à Análise no semestre passado, e 
Introdução a Análise requer um pouco mais de estudo, e 
quem está na sala de aula na escola básica [como os tutores 

polo] dificilmente aplica. Ou seja, não é um conteúdo que 
está presente na prática de sala de aula, né. E daí, quando Tutora TD01 
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específicos em 

matemática. 

surge a dúvida para o tutor no polo, o tutor polo manda 

mensagem também para o tutor UFSC. " 

G) Tutoria 
Presencial e a 

Distância 

G II)Papel dos 

Tutores Polo 

"Olha, eu diria que em termos de conhecimento específico, 
com o tutor, são raros os tutores que tem condições de 

acompanhar em termos de conhecimento específico." 

Professora 

DE01 

G) Tutoria 
Presencial e a 

Distância 

G II)Papel dos 

Tutores Polo 

O tutor polo também é 
pouco acionado no 

caso de consultas e 
dúvidas relacionadas 
às disciplinas 

pedagógicas. Isso 
poderia mudar, 
inclusive porque o tutor 

polo é um professor da 
rede que tem contato 
direto com as questões 

de sala de aula. 

"E a tutora aqui da UFSC também dá um apoio bastante 

grande. Ela é bastante compreensiva e ajuda bastante. Veja 
que, do polo, eu estou pouco falando, né. Nas disciplinas de 
caráter mais pedagógico, eles buscam os apoios nossos 

aqui. Eles não buscam o apoio no tutor polo." 

Professor 

DP01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G IV)Formação 
dos Tutores 

Os tutores (polo e 

presencial) tem um 
encontro de formação 
todos os semestres. 

"A nossa vaga para a tutoria fica condicionada a participação 
de um curso para a formação de tutores. Então, todo o 

semestre, antes de iniciar o trabalho da tutoria, a gente tem 
dois dias inteiros de formação. E a formação acontece de 
duas formas: A primeira parte é para os novos tutores, 

porque para os tutores antigos, mesmo que a disciplina 
mude, o ambiente em si já é bem mais familiar do que para 
aqueles que estão começando." Tutora TD01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G IV)Formação 
dos Tutores 

Há a preocupação com 

a preparação constante 
de tutores, 
principalmente para 

exercer a tutoria das 
disciplinas de conteúdo 
específico. 

"Só que aí, nesse meio do caminho a gente sentiu que os 
nossos tutores tinham dificuldade, mas tinham aqueles que 
tinham vontade de aprender. Então o que a nossa ex-

coordenadora do ensino a distância fez: Ela teve a ideia e 
fez o projeto de agente fazer uma especialização a distância 
para os tutores. E aí o que é que a gente fez: as disciplinas 

para a especialização eram disciplinas que seriam ensinadas 
na licenciatura. Aí, esses que fizeram a especialização, além 
de eles relembrarem o que tinham visto na graduação, ainda 

se sentiram seguros em termos de conteúdo. Aí eles 
ensinam! Só que infelizmente, muitos já saíram porque eles 
terminam a pós-graduação e já partem para fazer outra 

coisa. Muitos que fizeram a especialização agora já estão 
fazendo o Mestrado, e outros estão pensando em 
doutorado." 

Professora 
DE01 

G) Tutoria 

Presencial e a 
Distância 

G IV)Formação 
dos Tutores 

O planejamento do 
semestre é 

compartilhado com 
todos os tutores (polo e 

presencial). 

"Daí num primeiro momento tem uma parte na qual uma 
determinada disciplina tem um tempo no qual é explanado o 
que vai ser trabalhado, quais serão as atividades avaliativas, 

é mostrado um cronograma das atividades e das visitas ao 
polo. Também para o tutor polo se situar." Tutora TD01 

G) Tutoria 
Presencial e a 

Distância 

G IV)Formação 

dos Tutores 

"Nós vamos. Todos os tutores dos polos. A gente se reúne 
em Florianópolis, inclusive muito bem acolhidos num hotel 
excelente, e daí nós temos lá a apresentação da disciplina, 

feita pelos próprios professores. Daí a gente discute de 
quatro a oito horas com cada professor, e são tiradas um 
monte de dúvidas, e eles colocam a filosofia de como é que 

eles gostam de trabalhar, como é a disciplina, o que eles vão 
cobrar, o cronograma. O cronograma a gente já recebe 
antes, mas o cronograma específico da disciplina: "Olha, eu 

vou ter tantas provas e minhas provas valem peso isso, peso 
aquilo". E isso, todo o semestre ocorre. No mínimo dois dias. 
Agora no último que a gente está ficando só dois dias, mas 

normalmente são três dias. Mas, no começo é mais tempo 
porque, primeiro você tinha que aprender a filosofia EAD, né.  
E depois, então, a disciplina. Tu tinhas o sistema para 

conhecer, como funciona, o que é o ensino a distância, e 
para ti ser um motivador, né. Porque se tu não sabes, como 
é que tu vais motivar? Então a gente teve todo esse 

conjunto... " Tutor TP01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G I) 

Infraestrutura e 
supervisão para 
os tutores 

Há uma sólida 
infraestrutura para a 

Tutoria a distância na 
UFSC em Florianópolis. 
(o principal ponto a ser 

trabalhado não e a 
infraestrutura e sim as 
concepções). 

"Veja que tem bastante computadores aqui [na sala de 
tutoria a distância] porque nos semestres anteriores, como 
ao todo ingressaram 500 alunos e agora parece que 

estamos com 35, e tínhamos dois tutores por disciplina e 
agora é só um por disciplina. Por isso que tem tantos 
computadores aqui." Tutora TD01 
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G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G I) 

Infraestrutura e 
supervisão para 
os tutores 

Há supervisão 

constante do trabalho 
de atendimento às 
dúvidas por parte dos 

tutores a distância, por 
meio do ambiente 
virtual (o Moodle). 

"E a gente tem um cuidado de atender o mais breve 

possível. Até a nossa coordenadora pede que a gente abra o 
nosso ambiente todos os dias para não deixar muito tempo 
sem responder." Tutora TD01 

G) Tutoria 
Presencial e a 

Distância 

G II)Papel dos 

Tutores Polo 

O tutor polo é o grande 

incentivador, apesar de 
o tutor a distância 

também fazer 

intervenções com os 
alunos menos 

disciplinados. Seu 

papel de incentivador é 
visto como fundamental 

para o sucesso dos 

alunos no curso e para 
diminuir a evasão. 

"Sim. Aí eu mando: "Ah! Está tudo bem?"; "Está muito 
compromissado?"; "Como estão as tarefas?"; "Não tem 

dúvida?"; "Me questione!". Vamos tentando incentivá-los, né: 
"Ah! Está no finalzinho! Tenha mais força e coragem no final 
do semestre!". E, eu até peço para o tutor polo, que está lá 

também pessoalmente, também fazer esse papel, né?" Tutora TD01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G II)Papel dos 
Tutores Polo 

"E, pelo que os professores falam lá, esses alunos aqui dão 
um show, né. Porque, a partir do momento que essa mesa 

aqui, para nós aqui, ela começou a funcionar como um 
centro de um grupo de estudos, nós conseguimos manter o 
pessoal porque, no começo houve uma debandada muito 

grande, né. E, depois que a gente conseguiu fazer com que 
eles trabalhassem em grupo aqui, a gente vinha aqui para 
esse quadro que era só da Matemática no começo, e um 

começou a ajudar o outro. Então, começou a interação no 
grupo. Daí a gente conseguiu manter o grupo." 
Pesq: E, eles criam essas redes para vir aqui e estudar 

juntos?  
Tutor: Sim. Sim. 
Pesq: Embora isso não seja obrigatório, pelo curso... 

Tutor: Não é obrigatório, né. Mas aqui, o sucesso nosso aqui 
foi exatamente esse. Os dez [alunos do polo] ficaram, os dez 
se uniram e os dez vão se formar juntos. 

... 
Ah Não! Se não faz o grupo de estudos fica muito 
complicado. Nós temos uma aluna aqui que é uma aluna que 

nós mantivemos por um ano, ou um ano e meio "na marra" 
aqui. E Hoje ela é a mais feliz do mundo porque vai se 
formar em Matemática. Tutor TP01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G II)Papel dos 
Tutores Polo 

É, ele tem que ser um incentivador. Ter que ser psicólogo. 
Ele corre atrás do aluno que foge para saber o que 
aconteceu, ou porque é que ele desistiu. Mas eu acho que 

esse tutor do polo de Itapema é um privilegiado porque o 
polo dele tem bons alunos. Então ele consegue trabalhar 
assim mais na parte burocrática, incentivando.  

Coordenador 
CO01 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G III)papel dos 
Tutores a 
distância 

O tutor polo é 
responsável por todas 

as disciplinas em um 
único polo do semestre, 
enquanto o tutor UFSC 
se responsabiliza por 

uma disciplina apenas 
(em todos os polos). 
Isso pode fazer com 

que o tutor a distância 
seja mais acionado em 
relação a dúvidas mais 

específicas das 
disciplinas. 

"Mas, o tutor polo ajuda, administra e presta a tutoria para 
todas as disciplinas que estão acontecendo naquele 

semestre naquele polo. Ele não é especialista em 
determinada disciplina. E aí nós conversamos com o tutor 
polo também por isso." Tutora TD01 

G) Tutoria 

Presencial e a 
Distância 

G III)papel dos 

Tutores a 
distância 

Sim, que alguém está vendo aquilo. E assim ... talvez ele se 
sinta mais seguro com o tutor UFSC porque, por exemplo, a 
gente tem um tutor para cada disciplina. Então eu trabalho 

só com [a disciplina de] Pesquisa. No polo, o tutor polo 
orienta todas as disciplinas.  Tutora TD02 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G II)Papel dos 
Tutores Polo 

O papel do tutor polo 
como aglutinador e 
incentivador é 

fundamental, 
principalmente no 
combate à evasão. 

"Tem uma colega tutora polo lá de Canoinhas, por exemplo, 

que para fazer os alunos não evadirem...[...] E, essa tutora 
de Canoinhas fez até um quadro no polo assim: "Fulano está 
fazendo tal e tal disciplina, então, o que falta entregar?"." Tutora TD01 
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G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G III)papel dos 
Tutores a 
distância 

O tutor a distância 

também age no sentido 
de estimular os alunos 
a se dedicarem ao 

curso e prevenir a 
evasão. Os registros de 
atividades da 

plataforma funcionam 
como um indicador das 
chances de evasão de 

um aluno. Tutores polo 
e a distância se 
comunicam para uma 

atuação mais efetiva 
com os alunos com 
chances de evasão. 

A gente faz muito essa questão de incentivo porque o aluno 

EAD, quando ele não é assistido, e tem uma disciplina em 
que ele tira notas ruins, logo ele já pensa em desistir. Então 
tem que ter esse trabalho de incentivo. A gente corre atrás 

do aluno. Muito! Diferente, obviamente, de um presencial 
que não é assim. O que acontece? Quando a gente percebe 
que um aluno deixa de fazer uma atividade, a gente vai lá e 

manda uma mensagem: "O que aconteceu? Porque você 
não fez tal atividade? Você ficou com alguma dúvida? Eu 
posso te ajudar? Você pode ainda fazer e entregar um pouco 

depois (a gente obviamente vai dar um desconto em nota). 
Mas não deixe de fazer!". E, quando a gente recebe, por 
exemplo, algo do tutor polo: "Olha, tal aluno desistiu do 

curso!". Ás vezes a gente recebe uma notícia assim.  Então 
o tutor polo "corre atrás", a gente "corre atrás". Então há 
essa questão. A gente percebe logo que um aluno está 

desestimulado quando ele deixa de fazer uma atividade, ou 
quando ele falta a uma prova, por exemplo. É muito fácil de 
identificar. E daí a gente tenta fazer o máximo possível para 

que a gente consiga para que a gente consiga trazer, né?     
[...] 
A gente tem um relatório de notas no Moodle, e aí, quando a 

gente vê que determinados alunos não fizeram tais 
atividades a gente dá uma chamada. E, se a gente não dá 
uma chamada, porque de repente são muitos alunos (e o 

que não é o caso aqui), aí a gente fala com o tutor polo: "Dá 
uma conversada mais de perto com o fulano.". Porque, como 
eles estão lá no polo, às vezes uma conversa "cara a cara", 

ou... vai na casa ... é mais fácil do que, por exemplo, mandar 
um e-mail ou mandar uma mensagem instantânea. Mas, o 
que a gente pode fazer daqui a gente faz.  Tutora TD02 

G) Tutoria 
Presencial e a 

Distância 

G III)papel dos 
Tutores a 

distância 

Na visão de um tutor 
que trabalhou tanto 

com disciplinas 
específicas quanto com 
as pedagógicas, o 

suporte às disciplinas 
pedagógicas é mais 
complexo. Assim, 

ensinar as matemáticas 
à distância parece, na 
percepção dessa 

tutora, menos 
complexo do que 
abordar as disciplinas 

que tratam 
especificamente da 
formação do aluno 

como um professor. 

Eu vou te dizer que eu achei mais difícil tutorar as disciplinas 
pedagógicas. Por incrível que pareça, as pedagógicas. 
Porque? Porque na disciplina específica, o trabalho do tutor 

é um trabalho muito pontual. O que ele faz? Ele ajuda o 
professor a solucionar as dúvidas dos alunos, no tempo que 
ele tem disponível no ambiente, e além disso corrige tarefa e 

ajuda em outras coisas, e talvez até participe na elaboração 
de tarefas e provas (a gente pode e tem essa liberdade).[...]. 
Só que, como é Matemática, é uma coisa muito certa, 

objetiva. [...]. Agora, tutorar uma disciplina pedagógica é 
muito diferente porque é muita questão de interpretação. [...] 
Então eu acho mais difícil corrigir uma tarefa pedagógica, 

porque, às vezes, uma interpretação que você faz de 
maneira equivocada pode prejudicar um aluno. Então, muitas 
vezes eu tenho que me encontrar com o professor, ou então 

eu passo um e-mail para ele para ver o que ele acha, e se é, 
mais ou menos, o que eu estou pensando também. Então é 
muito mais difícil. Eu achei muito mais difícil porque não é 

uma coisa objetiva. É muito subjetivo.               Tutora TD02 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G III)papel dos 
Tutores a 
distância 

O tutor a distância 
oferece a comodidade 

de uma 
acompanhamento e 
orientação constante 

ao aluno em todas as 
suas atividades. Essa é 
uma disponibilidade 

que não se encontra 
nos cursos presenciais 
com tanta ênfase. Os 

alunos de EAD 
precisam explorara 
esse recurso que 

diferencia efetivamente 
o curso EAD da 
modalidade presencial. 

Todo dia. Essa disciplina que eu estou tutorando nesse 
semestre, por exemplo, que é Pesquisa, são dezesseis 
atividades. Então é um período muito curto de uma atividade 

para outra. Então sempre tem dúvida. Sempre! Então a 
gente sempre está respondendo. E, às vezes eles também 
mandam para a gente, por exemplo: "Ah! Eu posso mandar 

minha atividade para você dar uma olhada e ver se eu estou 
no caminho certo?". Sabe? É uma prática dos alunos de 
EAD. Tutora TD02 

G) Tutoria 
Presencial e a 
Distância 

G III)papel dos 
Tutores a 
distância 

Não há definição ou 
hierarquia de 
acionamento em caso 

de dúvidas (tutor polo, 
tutor a distância, 
professor).     
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G) Tutoria 
Presencial e a 

Distância 

G III)papel dos 
Tutores a 

distância 

Tutor UFSC é 

responsável pela 
correção de tarefas 
(além de tirar dúvidas e 

incentivar os alunos via 
ambiente). Mas as 
provas são corrigidas 

pelos professores.     

E) Perfil do 

Estudante a 
distância 

E I) 
Organização, 

disciplina e 
dedicação 

A organização do grupo 
de alunos no polo 

melhora os resultados. 
Grupos organizados 

tendem a obter 

melhores resultados. O 
papel do tutor como 

aglutinador e 

incentivador é 
fundamental 

“E a gente sabe que para estudar a distância tem que ter 

disciplina, então uma maneira de eles se disciplinarem é se 
organizando em grupos para estudos.” 

Professora 
DE01 

E) Perfil do 

Estudante a 
distância 

E I) 
Organização, 

disciplina e 
dedicação 

"E, o sucesso desse grupo está relacionado ao fato de que 
eles começaram a vir às terças e quarta também. Então, 
quando tinha, por exemplo, uma atividade para fazer, ou 
uma tarefa, ou uma prova, eles vinham e discutiam e iam 

para o quadro...Mesmo com tutor ou sem tutor, eles vinham. 
" Tutor TP01 

E) Perfil do 

Estudante a 
distância 

E I) 
Organização, 

disciplina e 
dedicação 

É consenso entre todos 
os entrevistados que o 
nível de dedicação dos 

alunos da EAD deve 
ser muito grande, frente 

as exigências e 

quantidade de 
atividades do curso. 

"É. E tem aluno que entra aqui e sai rápido porque ele acha 

que EAD é sinônimo de "Ah, eu não tenho tempo e então 
vou fazer a distância". Muito pelo contrário. O consumo de 
tempo é muito grande. É lógico que ele pode usar essas 

horas, as vezes, de madrugada. Em vez de estar 
dormindo..." 

Coordenador 
CO01 

C) Material 

didático 

C I)Distinção 
entre os 

materiais do 
curso a 
distância e do 

presencial 

Pouca diferença entre o 

material usado nos 
cursos presenciais e no 
curso de licenciatura a 

distância. (ver 
complementação com 
breve análise dos 

materiais obtidos). 

"o material foi todo produzido por nós da UFSC, então foi 
produzido por professores que já tinham dado aulas no 
presencial, e como a grade curricular do curso a distância é 

muito próxima do presencial, então a gente já tinha 
experiência no presencial na hora de produzir o material. 
Então, o que tem acontecido é que o professor pega aquele 

material e usa aquele material. " 

Professora 

DE01 

C) Material 
didático 

C III) Recursos 
de Interação e a 

descobertas das 
"vídeo aulas" 

Com a experiência, 

descobriu-se que as 
vídeo aulas são tão 

efetivas (ou mais) do 

que as vídeo 
conferências. 

"O que a gente tem feito, e que tem funcionado, pelo menos 
é isso o que os alunos têm nos dito, é com respeito as vídeo 

aulas. O EAD, quando a gente faz o contrato de trabalho, 
não tem lá a função de gravação de vídeo aula. Temos como 
compromisso as vídeo conferências: duas vídeo conferencia 

na disciplina durante o semestre. Mas, os alunos sempre 
dizem assim: "Ah professora, grava uma vídeo aula de tal 
conteúdo, porque é muito difícil!"; ou "Ah! Tal vídeo aula a 

gente gostou!" e já obrigam a gente a colocar uma outra. E, 
isso tem dado muito retorno e os alunos assistem muito." 

Professora 
DE01 

C) Material 

didático 

C III) Recursos 
de Interação e a 
descobertas das 

"vídeo aulas" 

"Olha, da experiência que a gente tem tido, a vídeo aula é o 
que mais funciona. Inclusive teve, assim, polos que dizem 
assim: "Acabem com a vídeo conferencia! A gente só quer 

vídeo aula!"." 

Professora 

DE01 

C) Material 
didático 

C III) Recursos 

de Interação e a 
descobertas das 
"vídeo aulas" 

As vídeo conferências 
não parecem se 

configurar como um 
recurso efetivo para o 

aprendizado. A 

interação 
proporcionada por essa 

ferramenta ainda é 

baixa, se comparada 
com seu potencial. Até 

por isso, o interesse 

dos alunos é maior 
pelas vídeo aulas. 

"É que, até hoje, a gente não conseguiu chamar 
devidamente a atenção do aluno para a vídeo conferência. 

Muitas vezes ele tem outra atividade para fazer e está lá, de 
corpo mas não está em alma... Está lá fazendo outra 
atividade na frente da câmera. E, às vezes acontece 

problemas de sinal, e tem polo que lá acontece alguma pane 
e fica com som e sem imagem, ou fica com imagem e sem o 
som. Mas, de qualquer forma, essas vídeo conferências 

também são gravadas e disponibilizadas. Se ela acontece na 
sexta ou no sábado, no máximo até terça ela já está no 
Moodle. A gente não consegue fazer interagir..." 

Pesq: Mas, durante a vídeo aula ele não faz pergunta? 
Coor: O aluno costuma fazer pergunta burocrática: "O que é 
que vai cair na prova?";"Vai ter uma chance de isso?"...  

Coordenador 
CO01 

C) Material 
didático 

C I)Distinção 
entre os 
materiais do 

curso a 
distância e do 
presencial 

Os materiais 
desenvolvidos 

exclusivamente para a 

EAD passaram a se 
configurar materiais 
úteis também para a 

licenciatura presencial. 
São materiais 
estruturados 

especificamente para o 
currículo concebido 
pela Universidade. 

"Mas, voltando... Esse material didático... Tem muitas 

disciplinas em que a confecção do livro foi bastante útil para 
o presencial, que passou a ter um material que não tinha...O 
cara tinha que comprar vários livros..." 

Coordenador 
CO01 



349 
 

 
 

C) Material 

didático 

C II)Nível de 
estruturação do 

material       

F) Saberes a 
serem 
desenvolvidos 

no curso de 
licenciatura a 
distância 

F II)O saber 
"específico" e 
seu papel 

Os professores 
"matemáticos" tem 

dificuldade em 
reconhecer aspectos 
importantes do 

conhecimento 
necessário ao futuro 
professor de 

matemática. Há uma 
tensão constante em 
relação aos 

componentes 
curriculares que se 
refletem em questões 

que vão desde as 
necessidades de 
formação de um tutor 

polo até o "ideal" de 
formando concebido 
pelos professores 

matemáticos e pelos 
educadores 
matemáticos. 

"A Rose é pedagoga e eu sou matemática, e então a forma 
de pensar é diferente, e eu dizia assim: "Rose, nós não 

vamos conseguir tutores que tenham condições de ensinar", 
e ela dizia assim: "Não, mas eles são professores, e eles 
tem que saber!". Eu dizia: "Não. Eu reconheço plenamente 

que o conhecimento dele é a nível de ensino fundamental e 
médio, mas o nosso conhecimento do nível superior é 
diferente..."." 

Professora 
DE01 

F) Saberes a 

serem 
desenvolvidos 
no curso de 

licenciatura a 
distância 

F II)O saber 

"específico" e 
seu papel 

Para os professores 
"matemáticos", o 
conhecimento da 

matemática superior 
serve para que o futuro 
professor tenha 

subsídios para justificar 
para os alunos porque 
eles devem aprender 

certos tópicos do 
currículo (falta a visão 
de como a matemática 

superior pode ajudar a 
"abrir a matemática"(na 
concepção de Ball) 

para facilitar a 
aprendizagem. 

"Mas o que acontece é o seguinte, o professor não pode ter 
só a visão do que ele vai ensinar em termos de ensino 

fundamental e médio. Ele tem que ter uma visão um pouco 
maior do que a do aluno, e também ele, fazendo disciplinas 
como Análise e como Álgebra Linear, ele vai dar informações 

para o aluno, e vai passar conhecimento para o aluno do que 
ele pode fazer com aquele conhecimento que ele está 
aprendendo lá na sexta série, na oitava série. Do ponto de 

vista de justificar: "Ah! Mas porque é que eu estou 
aprendendo fração?", ou "Porque é que eu estou 
aprendendo matrizes?". Então porquê? Para que que serve 

isso? Bom, a Álgebra Linear mostra vários caminhos que ele 
vai seguir..." 

Professora 
DE01 

F) Saberes a 

serem 
desenvolvidos 
no curso de 

licenciatura a 
distância 

F I)O saber 

"pedagógico" e 
seu papel 

Os tutores percebem a 

apreensão dos alunos 
que vão à escola para 
as atividades de prática 

e comparam a 
matemática escolar 
com aquela que 

aprendem no curso 
superior. 

"É, e mesmo agora nessa época de estágio, por exemplo 
nós temos a pesquisa didática em que eles tiveram que ir à 
sala de aula, eles perceberam que a matemática mesmo do 

ensino médio que é dada ali, não tem nem sentido 
comparar..." Tutor TP01 

H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H I)Uso de 

recursos das 
TIC para 
aprender 

matemática 

Para os professores de 
disciplinas de saber 

específicos, e 
principalmente para os 

"matemáticos", os 
softwares não 

representam grande 

vantagem para o 
aprendizado das 

matemáticas (fazer 

contraponto com 
Borba: aluno que 

aprende com 

computador vê 
vantagens em ensinar 
com o computador). 

"A única ferramenta, a distância mesmo que a gente 
percebeu que ajuda é a vídeo aula. Porque a matemática é 
tão específica que podemos falar assim: "Ah! Um software 
ajuda?". Ajuda o aluno ver o resultado, se fechou, mas não é 

isso... O aprendizado mesmo não vai ser no software que ele 
vai conseguir. Eu não vejo que esses softwares voltados 
para a matemática vão ajudar no aprendizado. Não. Eu acho 

que o software é curiosidade, só. " 

Professora 

DE01 

H) Uso de 

Softwares e 
recursos das 
TIC 

H I)Uso de 
recursos das 

TIC para 
aprender 
matemática 

"Eu acho que, no caso específico do curso de licenciatura 
em matemática, eu acho que é muito: vamos para o 
tradicional. É quadro e giz. É isso o que funciona. Você pode 

dizer assim: "Ah! As vídeos aulas ajudam!". Ajudam, mas se 
você pegar os alunos do ensino a distância e perguntar: "O 
que é que vocês querem?". Ele quer o professor ali. " 

Professora 
DE01 

H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H I)Uso de 

recursos das 
TIC para 
aprender 

matemática 

Na percepção de 
professores de 

disciplinas específicas, 
softwares ajudam a 

testar, e verificar, mas 

não ajudam a 

"bom, se vocês tiverem a calculadora de matemática 
financeira, é só botar os dados e sai o resultado perfeito, 

sem fazer todo aquele processo de interpolação linear. E aí, 
eles ficam maravilhados mas eles sabem que ali é só para 
ver o resultado, e eles não estão entendendo nada do que 

está sendo feito." 

Professora 

DE01 
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H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H I)Uso de 

recursos das 
TIC para 
aprender 

matemática 

compreensão de 

conceitos. "[para destrinchar e para abrir os conceitos...] Tem que ser o 
livro texto, é a exposição, e é o contato com o professor 
mesmo. Seja ele [ o contato ] por vídeo conferência, por 

vídeo aula..." 

Professora 

DE01 

H) Uso de 

Softwares e 
recursos das 
TIC 

H II)Uso de 

recursos das 
TIC para ensinar 
matemática 

Experimentar a 
tecnologia para 

aprender matemática é 
fundamental para que o 

futuro professor use 

tecnologia para ensinar 
matemática. 

Professores do 

departamento de 
metodologia, mais 

ligados às disciplinas 

pedagógicas 
compartilham dessa 

visão. Não 

constatamos, porém, 
essa visão entre os 

matemáticos. 

"Eu penso, por exemplo, que nessa questão de software 

está faltando exatamente esse aspecto: o aluno ser "aluno" 
por essa tecnologia. De alguma forma, e eu não sei como, 
entendeu? E essa é uma discussão que eu estou 

pretendendo levar para o NDE. Os colegas que trabalham 
com disciplinas de Matemática, se vão trabalhar com função, 
poxa...faz no GraphMática. " 

Professor 
DP01 

H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H II)Uso de 
recursos das 
TIC para ensinar 

matemática 

Há, na disciplina de 
informática na 

educação, incentivo 

para que os alunos vão 
à escola e elaborem 
projetos de aplicação 

de softwares 
específicos. Nesse 

caso há "link" com as 

PCC. 

"Na Informática, que foi a disciplina do semestre anterior, o 
estudo é mais voltado para o LOGO que foi visto mais a 

fundo. Também teve o GraphEquation, e também o 
CabriGeometre. E daí, até o PCC foi feito com os alunos 
indo na escola fazer um trabalho propondo uma atividade na 

sala de informática de uma escola. E, daí algumas coisas 
eles não conseguiam porque geralmente nas escolas 
públicas daqui tem o Linux, não tem o Windows, e alguns 

programas não rodam." Tutora TD01 

H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H II)Uso de 
recursos das 
TIC para ensinar 

matemática 

Nos parece que ainda é 
muito tímido o incentivo 

que o curso dá aos 

alunos para o uso da 
tecnologia na sala de 
aula. A quantidade de 

softwares explorados é 
pequena e há 

professores que 

consideram inclusive 
tais softwares 

desatualizados.  

"Prof: O que ocorreu na disciplina de Metodologia...É como 

eu falei, né. Você faz uma edição [do curso] e vai até o fim, 
faz uma outra avaliação, e depois retorna, né. Eu penso que 
o que eu pratiquei nessa disciplina de Metodologia, eu 

precisaria rever no seguinte aspecto: o nosso trabalho em 
Metodologia foi um pouco mais abrangente. Então ela [a 
disciplina] trabalhou com possibilidades de ensino em 
Matemática através da história da Matemática, história da 

Educação Matemática, tecnologias, Modelagem Matemática, 
Engenharia Didática, enfim...Nós fizemos um elenco de 
atividades e projetos para poder dar aos alunos essa visão. 

Quando a gente fala sobre o ensino de Matemática por meio 
de tecnologia a gente dá algumas pinceladas, né. Desde o 
Excel, desde uma calculadora, ou o Cabri, e etc. Mas aí, na 

minha opinião ficou muito geral, entendeu? Ficou muito 
geral.   
Pesq: Mesmo porque há uma disciplina específica na qual o 

aluno trabalha somente o uso de tecnologias na sala de aula, 
não é? 
Prof: Então, que é a de Informática na Educação. É uma 

disciplina dada pelos colegas da Matemática, tá? É uma 
disciplina MTM, tá. E... bom... Na medida em que a gente vai 
avançando a gente tem que estar sempre inovando, né. 

Então, por exemplo, se você pegar o material impresso 
dessa disciplina você vai ver que parece que é coisa igual 
àquela tartaruga lá ... Eu não me lembro o nome...  

Pesq: O Logo. 
Prof: O Logo, é. Então, são propostas interessantes, mas é 
que, sabe... Não se atualizou. Então, quer dizer, tem colegas 

trabalhando com essa disciplina específica, né, mas ... enfim, 
acho que poderia dar um implemento um pouco melhor. 
Entendeu? 

" 

Professor 

DP01 
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H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H II)Uso de 
recursos das 
TIC para ensinar 

matemática 

Não há, no plano das 
disciplinas o elenco de 

softwares ou tipo de 

softwares que possam 
ser utilizados como 

apoio ao processo de 
aprendizagem do aluno 

ou como indicação de 
ferramentas para o 

ensino de determinado 

tópico. A escolha ou 
não de ferramentas 
como softwares ou 

aplicativos relacionados 
à disciplina fica a 

critério do professor. 

Somente na disciplina 
de Informática na 

Educação é que são 

apresentados, 
conforme o plano, três 

softwares 

educacionais: o Logo, o 
Cabri e o 

GraphEquation. 

"Pesq: Mas, outro assunto que é de nosso interesse é 

aquele relacionado ao uso de softwares e das tecnologias da 
informação. Sabemos que o aluno da EAD está 
minimamente no Moodle e depende das tecnologias da 

informação e comunicação para cursar suas disciplinas. 
Mas, nosso interesse é no uso de softwares e das 
tecnologias para ensinar matemática para os alunos do 

curso. Por exemplo, o Cálculo, existe alguma diretriz do 
curso em relação a um ou outro software que possa ser 
usado? 

Coor: Não, fica a critério do professor. O que tem é assim... 
Existem alguns professores que dizem: "Na minha disciplina 
eu acho interessante que o aluno poste as suas tarefas e 

que ele saiba escrever uma equação no Word, usando o 
MathType!". E aí, faz-se uma oficina. Se você pega os 
professores mais novos agora, e eles preferem LaTex. 

Então, vamos fazer uma oficina de LaTex para os alunos 
porque é importante, e os comandos o LaTex são aceitos no 
Moodle também, para fazer as equações. Então...Mas isso aí 

é só em termos de editoração. Fora isso, alguns livros 
didáticos [do curso] contém algumas indicações de softwares 
gratuitos para cálculo, ou para álgebra linear, ou geometria. 

Basicamente... Não tem uma indicação, mas quase todo 
mundo usa aqueles softwares que são livres, como o 
Geogebra e os softwares que imitam ou MathLab, ou o 

Maple, ou o Matemhatica, mas que sejam gratuitos, né. Fora 
isso eles têm, lá no quinto semestre... e talvez seja um 
pouco deslocado... eles têm uma disciplina chamada 

Informática Aplicada que basicamente trabalha com três 
softwares, e o Geogebra é um deles.    
Pesq: Mas, nessa disciplina o aluno aborda a aplicação de 

softwares na escola. Mas, e para ele aprender algum tópico 
de alguma disciplina? Porque há essas duas visões: o 
contato com softwares educacionais que ele pode usar na 

escola; e, o uso de softwares como recurso do próprio 
aprendizado. 
Coor: Assim...Como no primeiro caso que eu falei. É mais 

quando o professor acha: "Olha, é importante isso aqui!". E 
aí, ou o próprio professor, ou a gente indica alguém para 
quem a gente pede para gravar uma aluna, ou fazer uma 

oficina, ou fazer um tutorial, para que ele possa usar um 
software, e esse software vai ser importante para o aluno 
depois utilizar durante a disciplina. 

" 

Coordenador 

CO01 

H) Uso de 

Softwares e 
recursos das 
TIC 

H III)Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem 
"AVA" Nos parece que ainda 

há recursos a serem 
desenvolvidos no 

ambiente. 

"É por isso que é meio difícil ficar só no ambiente Moodle, 
né. Por isso que eles usavam também o e-mail. Porque 

muitas vezes eles queriam mostrar o gráfico, mostrar a 
figura. E até a gente tem uma ferramenta no nosso Moodle 
que é o Fórum, onde eles podem inserir dúvidas. E, vamos 

supor que ele tenha alguma dúvida e não consegue colocar 
o gráfico de uma elipse, por exemplo. Aí ele pode colocar em 
anexo, um arquivo no fórum. E daí, se outra pessoa quer 

olhar o anexo que ele colocou é só dar um clique ali, e 
pronto. Copiar o anexo para o Moodle é mais difícil, e muitas 
vezes a imagem desfigura." Tutora TD01 

H) Uso de 

Softwares e 
recursos das 
TIC 

H III)Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem 
"AVA" 

Sobre o uso do fórum para colocar dúvidas: “E, geralmente, 
essa tarefa para ser entregue, as vezes são exercícios e, se 
eles perguntarem no fórum e você responder, você vai 

responder e a outra pessoa pode entrar no fórum e copiar as 
ideias da tarefa. Então temos que tomar um certo cuidado 
com isso né. A gente procura, no fórum, para incentivar eles 

a estudar, colocávamos questões desafios para eles. Ou, 
colocávamos exercícios que estão no livro ou em folhar que 
o professor disponibilizou para eles fazerem. " Tutora TD01 

H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H III)Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 

"AVA" 

"Foi tentado o chat, mas não deu muito certo porque tem que 
ter determinado número mínimo de pessoas e as vezes caía 
o chat, e, então por isso é que essa ferramenta não é mais 

tão utilizada." Tutora TD01 
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H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H III)Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 

"AVA" 

"E até no curso da formação que a gente tem a professora 

diz: "Ah! Vamos incentivar o fórum! Porque a dúvida de um 
pode ser a dúvida de outros.", né. Mas alguns alunos tinham, 
e tem até agora uma resistência com a 

ferramenta."[...]Porque, o fórum, como fica gravado, muitas 
vezes a pessoa tem vergonha de perguntar porque pensa 
"Ah! O que meus colegas vão achar se eu perguntar tal 

coisa?". Ou, a dúvida até "Ah! Será que minha pergunta não 
é muito simples?", ou "Será que minha dúvida não é trivial?". 
Ou, o aluno tem vergonha de perguntar no fórum, né, porque 

daí os outros vão ver e todo mundo tem acesso ao fórum. Tutora TD01 

H) Uso de 
Softwares e 

recursos das 
TIC 

H III)Ambiente 
Virtual de 

Aprendizagem 
"AVA" 

"Só que as vezes se usa um e-mail externo quando, por 
exemplo, estamos fazendo uma demonstração matemática 

que tem muita simbologia. Aí o Latex, as vezes no Moodle, 
fica difícil de se trabalhar. Ou então já se digitou tudo no 
Word e não é possível colar no Moodle com toda a 

simbologia; aí então o aluno manda por e-mail, para nosso e-
mail." Tutora TD01 

H) Uso de 
Softwares e 
recursos das 

TIC 

H III)Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 

"AVA" 

Alguns professores 

entendem que há 
necessidade de 

complementação do 

material didático 
impresso com outras 
atividades que devem 

ocorrer com o auxílio 
do ambiente. Para eles 

o livro deve ser uma 

referência e não o 
curso em si. O curso, 

de fato, é o que ocorre 

no ambiente. 

"Então, esse trabalho que você estava olhando, essa parte 

metódica e etc. e tal, isso foi bastante utilizado. Com a minha 
inserção, nós começamos a ampliar a participação do 
ambiente virtual. Não só do livro texto, entendeu? Não só do 

impresso. Então, a partir daí você verá coisas que são... 
Quer dizer, eu acho que a vida da disciplina, ela ocorre no 
ambiente e não no livro. O livro é uma referência mas não é 

a vida da disciplina. " 

Professor 

DP01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

Houve, e ainda há 
muitas dificuldades em 
incorporar as práticas 

como componente 

curricular no currículo 
da licenciatura (seja 
EAD ou não). Fica 

ainda muito a critério 
do professor, e sem 

parâmetros objetivos, 

definir o que são essas 
atividades ligadas à 

prática como 

componente curricular. 

"Mesmo no presencial, ainda hoje eles estão tentando 

adaptar essas coisas e arrumar isso aí. O que a gente tem 
notícia é que, quando surgiu, a maioria dos professores 
achava que era uma coisa do tipo: "Tem que dar um trabalho 

a mais aí, pra valer nota!". Mas, ao longo do tempo o pessoal 
começou a perceber o que tinha que ser feito, ou, alguns 
professores conseguiram fazer uma diferenciação dessas 
coisas, né. Em geral, eu tenho disciplinas bem antigas lá [no 

curso presencial] que a prática não envolveu, por exemplo, 
uma ida à escola ou alguma coisa assim mais ...Ou preparar 
algum material e aplicar em alguma sala, ou alguma coisa 

assim. As primeiras práticas que eu me lembro que a gente 
fez foram práticas que eram análise de livro didático. A gente 
também estava confuso em relação ao o que era. O que eu 

posso? O que eu não posso fazer? A gente sabia que não 
era um “trabalhinho” a mais, mas a gente não sabia 
exatamente o que fazer, né. Então as primeiras práticas, no 

tempo que eu dava aulas ainda, praticamente eram análise 
de livros didáticos. Um ou outro professor pedia... ou...era o 
professor de estatística ...fazia uma cartinha e fazia a 

aproximação do aluno com uma escola em geral, e aí ele ia 
lá colher alguns dados ou alguma coisa assim..." 

Coordenador 
CO01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

A incorporação da 
Prática como 
componente curricular 

começou, de forma 
pioneira, no curso a 
distância. Somente 

depois foi incorporada 
ao curso presencial. 

"A Prática como componente curricular surgiu primeiro no 
EAD, aqui na UFSC, e depois, uns dois anos depois que 

surgiu nas disciplinas do presencial, porque era uma 

necessidade, né, que já estava prevista em lei. Mas, o EAD 
foi pioneiro nesse sentido porque no momento de construir o 

projeto pedagógico, já tivemos que levar isso em 

consideração." 
Coordenador 
CO01 
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D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

Parece que pouco se 
discute coletivamente 

sobre formas de 
trabalhar a prática 
como componente 

curricular nas 
disciplinas. 

Pesq: [...]Existe uma troca de experiências, no sentido de se 

discutir entre os professores diferentes formas de adaptar as 
práticas ao currículo? 
Coor: [...]Um professor conversar com outro professor de 

outra disciplina, oficialmente eu não tenho notícia. E também 
nunca alguém veio me perguntar. Até porque o cara pode 
falar: "Ah! Você é bacharel! O que você sabe disso?". Sei 

pouco é verdade...Mas nunca alguém veio me perguntar. Ah! 
Talvez assim... um professor de física... de uma disciplina de 
física que: "Poxa! O que é que eu vou fazer na prática?"...    

Pesq: E os professores das disciplinas pedagógicas? Eles 
também têm atividades de práticas nas disciplinas deles, 
mesmo porque está registrado no projeto pedagógico do 

curso. Eles chegam a trocar experiências ou ideias com os 
professores das disciplinas específicas? 
Coor: Não. Não tivemos notícias de nada assim, né. Nada 

interdisciplinar. Mais isso pode ser uma boa ideia, né. 
Pesq: E o curso aqui, pela ementa das disciplinas, apresenta 
uma carga grande de prática como componente curricular. 

Ela aparece em quase todas as disciplinas... 
Coor: É, mas não é em tudo que dá pra fazer prática, né.  

Coordenador 
CO01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

Ainda há muita 

dificuldade para se 
interpretar o que é o 
tempo de "prática como 

componente curricular" 
nas disciplinas de 
saber específico, o que 

ainda dificulta sua 
introdução nos cursos 
de licenciatura 

independente da 
modalidade. 

"É... Já no nosso curso presencial, apesar de em 2008, ele 

ter incorporado a prática como componente curricular nas 
suas disciplinas, os nossos professores...Eles têm uma 
certa...digamos, relutância em aceitar na disciplina dentro de 

sua carga horária um tempo x para a prática como 
componente curricular, no próprio presencial. E, o a distância 
tem ainda mais essas dificuldades [de ser a distância]. 

Então, a carga horária, se é respeitada? Eu acredito que 
não...Eu acredito que não." 

Professora 
DE01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

Há confusão entre 

atividades de prática 
voltadas para o próprio 
aprendizado e as 

atividades de prática 
visando o ensino, 
embora haja 

possibilidade de 
conexão entre as duas 
já que atividades 

utilizadas para o 
aprendizado próprio 
podem ser utilizadas 

também para facilitar o 
aprendizado de outros. 

"Existem. Existem e os professores fazem. É claro que uns 
são mais criativos e outros menos criativos. Por exemplo, 
nesse momento a minha disciplina tem prática... Apesar de 

ter que ser uma prática pensando no ensino, a gente fez 
uma prática do ponto de vista de: já que é financeiro, vamos 
lá pro mercado, e vamos lá comprar uma geladeira, e ver a 

taxa de juros... Que tipo de financiamento? Se tem IOF...Se 
tem isso... Se tem aquilo...Vamos ver então qual é a taxa 
efetiva. Então, é prática. Porém, eu diria que não é uma 

prática de ensino. De ensino voltada para, ou pensando em 
escola né?" 

Professora 
DE01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 

como 
componente 
curricular 

Visitas às escolas (fora 
das atividades de 

estágio supervisionado) 

e Análise de Livros 
didáticos também são 
estratégias utilizadas 

para incorporar a 
prática como 

componente curricular 

no currículo do curso. 

"Uma outra disciplina que eu trabalhei foi Cálculo I, que aí 

nós tínhamos a prática também, aí a gente explorou bastante 
a questão de funções, e a ideia de como é que a gente 
ensina no ensino superior. Dissemos: Vão lá pesquisem nos 

livros do ensino médio e mostrem como isso é ensinado no 
ensino médio e comparar. O que a gente vê de diferente 
num nível e no outro." 

Professora 
DE01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

"Sim. Eles vão para fazer o PCC. Para fazer algum 
questionamento para algum professor, ou para observar o 

livro didático que está sendo usado em relação àquela 
matéria x que ele está vendo na disciplina." Tutora TD01 

D) Formação 

para a Prática 

D I)A prática 
como 
componente 

curricular 

As práticas como 
componente curricular 

provocaram aumento 
da carga horária dos 
cursos de licenciatura, 

para evitar a "perda" do 
tempo dedicado aos 
conteúdos já previstos 

para as disciplinas. 

"É. Na verdade, essa carga horária... E eu vou falar por nós 

do presencial, tá? Quando foi colocada essa distribuição de 
20 horas aqui, e 15 ali... Foi mais pensando que, nós 
tínhamos que fechar um número x total de prática como 

componente curricular, e a gente queria distribuir nas 
disciplinas só que também não podíamos tomar muito tempo 
daquilo que era ensinado em termos de conteúdo da 

disciplina: "Ah não! Então se aqui eram 5 aulas, nós 
conseguimos colocar mais uma aula para essa disciplina". 
Então, aumenta a carga horária da disciplina para não 

perder, e não diminuir..." 

Professora 

DE01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 

como 
componente 
curricular 

As PCC geram pouca 
demanda aos tutores 

UFSC, reforçando o 
fato de eles ficam 
prioritariamente 

"A maior parte das dúvidas que eu atendo são a respeito de 

tarefas e exercícios. Sobre PCC são menores as dúvidas. 
Pelo menos nas disciplinas que eu atendi, que são todas 
disciplinas de matemática. A outra monitora é quem atende Tutora TD01 



354 
 

 
 

voltados ao suporte às 

disciplinas específicas 
de matemática. 

as disciplinas, vamos dizer assim, pedagógicas. E, nas 

disciplinas de dependência não tem PCC." 

D) Formação 

para a Prática 

D I)A prática 
como 
componente 

curricular 

Diário de Bordo: 
Ferramenta do AVA 
para compartilhar 

experiências da prática. 
A atividade de reflexão 
pode acontecer sobre a 

prática de outros, e não 
necessariamente sobre 

a própria prática. 

Pesq: "Então, de forma geral, como às disciplinas do curso 
incentivam a formação de um professor reflexivo?   

Prof: Olha, eu penso que é fazendo pensar. Então, e como 
que a gente faz pensar? Talvez seja usando o ambiente para 
esse fim. Então a gente tem, por exemplo, alguns encontros 

presenciais e se usavam vídeos e com esses vídeos, a gente 
discutia encima disso, tá? E, o que eu fiz num momento de 
Estágio para grupos que estavam um pouquinho mais 

engajados, foi das a chance de olhar o que ele fazia e 
discutir com o aluno o que é que estava acontecendo, tá? Eu 
diria assim que, por mais que seja bonito o desenho (e que 

eu acho que é), é difícil de implementar. No Moodle nós 
usamos a ferramenta do ...        
Pesq: Fórum? 

Prof: Não, não foi o fórum. É uma possibilidade que você tem 
de ... O Diário de Bordo. E com ele temos que fazer o aluno 
pensar.  

" 

Professor 

DP01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

"Os alunos inclusive, e você pode perguntar para a tutora do 
estágio supervisionado, criaram uma ferramenta chamada 

Diário de Bordo bem legal do Estágio, em que eles postaram 
inclusive fotos no ambiente, e tudo mais..." 
"Houve até alunos que, parece que filmaram o estágio e 

colocaram o videozinho do arquivo que foi gerado no 
ambiente.  " Tutora TD01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 

como 
componente 
curricular 

Porém, os tutores polo 
parecem carecer de 

maiores 
esclarecimentos sobre 
as PCC visto que abam 

confundindo essas 
atividades com o 
estágio supervisionado. 

"Pesq: E como eles fazem naquelas disciplinas que tem 

aquela parte de prática, o PCC? Por exemplo, eu conversei 
com a professora que está ministrando a Matemática 
Financeira e ela falou que no curso são 80 horas teóricas e 

20 horas das práticas... 
Tutor: É...eles têm que fazer a prática, e inclusive muitos 
deles estagiaram com as minhas turmas na Escola. Porque 

daí, até por um lado, a gente podia sair dali depois e 
conversar, né. Dizer "Olha, isso aqui foi bom e isso aqui não 
foi bom". Mas eles estagiaram. Eles se prepararam. " Tutor TP01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

Os professores das 
disciplinas pedagógicas 
veem fragilidade na 

forma como as PCC 
são conduzidos. Por 
outro lado, não sentem 

que há espaço ainda 
para se colocarem. 

 
"Pesq: E quanto aos PCC. Eu pergunto porque me parece 
que eles são uma grande chance de vínculo das disciplinas 

de saber específico com as disciplinas ligadas à pratica.   
Prof: Perfeito. Certo. Mas quem demanda isso é o professor 
de uma disciplina x que tem que fazer o seu desenho lá do 

que ele quer do PCC. E... é uma atividade tal, ou seja, assim 
ou assado. E, o professor lá, no meu entendimento, não faz 
uma coisa consistente. Então o que é que o povo [os tutores 

no polo] faz? Ficam fazendo...ou corrigindo lista de 
exercícios, ou estudando, ou fazendo grupo de estudos e 
isso é muito frágil. Muito frágil. É nesse aspecto que eu estou 

colocando.   " 
Pesq: É, e pelo que eu já conversei com algumas pessoas, o 
PCC evoluiu. Ele começou, lá atrás, como análise de livro 

didáticos. E, agora, algumas disciplinas já colocam 
atividades mais voltadas a prática mesmo. Mas, como é a 
parceria das disciplinas específicas com vocês que são do 

Departamento da Metodologia de Ensino de Matemática e 
podem ajudar bastante no desenvolvimento de atividades de 
prática dentro das disciplinas de conteúdo específico? Como 

isso funciona? 
Prof: Não adianta. Não há interação. Nós estamos num 
momento, fazendo... E tem um pouco também... momentos 

que são momentos em que você faz a sua inserção na 
própria instituição. Eu estou aqui há três anos, e eu ainda 
não tenho um espaço que dá essa visibilidade para a gente 

poder conversar essas coisas. Esse ano ... só nesse ano que 
eu ingressei no NDE do curso de matemática. Então, vais 
aos poucos, entendeu? Por isso que, do ponto de vista 

prático, a presença da Nery aqui era fantástica, entendeu? 
Falando do curso de licenciatura do EAD, né? Ela fazia 
acontecer. Era uma pessoa que chegava e, talvez não tão 

democrática, mas ela fazia as coisas acontecerem. Agora, 
na ausência dela, e você falando por exemplo num curso 

Professor 
DP01 



355 
 

 
 

presencial, nós temos exatamente essas questões que 

precisam ser ainda digeridas, entendeu? Mais bem 
harmonizadas. E elas não estão em harmonia.  

D) Formação 

para a Prática 

D II)Estágio 
Supervisionado 

a distância 

As ferramentas do 
curso EAD abrem a 
possibilidade para 

novas formas de 
interação com o 
supervisor de estágio. 

As aulas dadas pelos 
alunos podem ser 
gravadas e 

disponibilizadas via 
ambiente para o 
supervisor e para 

outros colegas para ser 
objeto de exercício da 
reflexão (no sentido de 

Schon). 

"Veja que, foi uma coisa inovadora, né, porque o estágio no 

nosso curso está dividido em duas partes: a primeira que nós 
chamamos de observação e a segunda na qual o aluno se 
envolve a atividade docente. Seja no ensino fundamental ou 

médio, porque a gente não faz essa distinção no caso do 
ensino a distância. Então o que você vai ver, no Estagio II, 
em alguns lugares nós conseguimos fazer gravações das 

aulas. Então, por exemplo eu estou aqui em Florianópolis, e 
eu discutia com o aluno, em alguns momentos, 
especificamente a aula que ele deu lá em Lajes. Eu tinha 

acesso à aula e ao que ele tinha feito lá, pelo ambiente." 

Professor 

DP01 

D) Formação 
para a Prática 

D I)A prática 
como 

componente 
curricular 

A PCC também é vista 
como uma atividade 

que coloca, desde 
cedo, o professor em 
contato com os 

desafios profissionais 
que irá enfrentar, 
mesmo antes do 

estágio. Coloca-o para 
refletir sobre situações 
que farão parte de seu 

dia a dia, e 
consequentemente o 
faz refletir sobre se, de 

fato, deseja a carreira 
docente. 

E, eu acho muito bom o PCC. Eu acho muito bom porque... 

eu acho assim que... um curso que não tem PCC, e eu não 
digo assim, já de imediato mas pelo menos um pouco antes 
do estágio, acaba talvez sendo um pouco frustrante porque, 

lá para o final do curso o aluno às vezes o aluno descobre 
assim: "Poxa, mas será que eu nasci para isso? Será que eu 
quero isso para a minha vida?". Porque ele vai acabar vendo 

um pouco da verdade mais cedo, né? Às vezes né, e eu tive, 
por exemplo, colegas que se formaram no curso e passaram 
todo o trabalho de se formar e quando chegou no estágio: 

"Poxa, mas será que é isso o que eu quero?". Foi uma coisa 
meio frustrante assim. E daí, no final se formou, lógico, 
porque não vai abandonar o curso no final, mas acaba não 

ficando na área porque vê que não era aquilo o que queria. 
Né?  Tutora TD02 

E) Perfil do 
Estudante a 
distância 

E II)Destino dos 
Egressos 

Se constatou que 
egressos do curso não 

estão exercendo suas 
funções em sala de 

aula. 

"Agora, uma coisa que as vezes preocupa, assim, em termos 

de licenciatura...Porque, o nosso curso é um curso bom, 
modéstia à parte. Ele tem seus probleminhas? Tem. Tem 
muita coisa que precisa ser melhorada, e até o nosso 

presencial nós estamos rediscutindo para melhorar. Mas, o 
fato de ele ser um bom curso, ele faz com que o aluno se 
forme em licenciatura e tenha um certo conhecimento que 

lhe proporciona passar em concursos, e aí ele não vai para a 
sala de aula. Esse eu acho que acaba sendo ... Ou seja, boa 
formação não acaba na sala de aula." 

Professora 
DE01 
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E) Perfil do 
Estudante a 
distância 

E II)Destino dos 
Egressos 

"Mas aí ele se forma e diz: "Não, eu vou fazer um concurso 

no banco do Brasil!". E passa. Nós temos o polo de Itapema 
que o polo que vai ter o maior número de formandos, dez ou 
doze. Aí a gente fez um levantamento de quantos deles iam 

ser professores. E eles diziam: "Ah Não, eu vou fazer um 
concurso", e outro "Ah não, eu já fiz concurso e já passei.", 
entende? E isso são os bons alunos. Infelizmente, tem 

coisas de que a gente sabe que precisa para melhorar e 
educação, só que não estão ao nosso alcance...Nem das 
grandes Universidades. " 

Professora 
DE01 

E) Perfil do 

Estudante a 
distância 

E II)Destino dos 
Egressos 

"Porque, nesse momento, com a abertura dos Institutos 
Federais, para nós foi muito bom nas Universidades, porque 
os nossos alunos de Mestrado, quase todos, terminam aqui 

e já estão empregados. Ou mesmo os bons alunos da 
licenciatura que terminam a graduação, fazem concurso e 
passam. E isso estimula. Por outro lado, nós estamos 

querendo atingir o ensino fundamental e médio, não é? 
Então, quer dizer, tem um lado bom para esses alunos que 
estão se formando... Só que objetivo é que eles vão para a 

escola e isso não está acontecendo. É que eu acho que o 
governo tem que pensar em alguma coisa, né? " 

Professora 
DE01 

E) Perfil do 

Estudante a 
distância 

E II)Destino dos 
Egressos 

"Pesq: E tem vários alunos no polo que já são professores, 

não é? 
Tutor: É, no nosso polo, dos dez aqui, na verdade 
atualmente tem dois. Tinham três. Tinha uma, mas que 

passou no concurso da Caixa Econômica agora. Então foi 
para a Caixa, né. Lógico, né. Sabe que, financeiramente 
compensa. Dos outros alunos, um é fiscal do DENIT, um é 

bombeiro militar. Então é um perfila assim, bem diferente, 
né. Daí nós temos dois que estão lecionando. Tem outros 
dois que eu acho que vão lecionar também, e esse pessoal 

que ia começar a lecionar agora está indo para o mestrado, 
né. " Tutor TP01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B II)Inovações 

Há necessidade de 
muita sincronia e 
planejamentos, pois há, 

no mínimo, 3 
profissionais 
diretamente envolvidos 
simultaneamente no 

processo ensino: o 
tutor polo, o tutor UFSC 
e o professor.   

Professor 
DP01 

A) Formação 

dos 
Formadores 

A I) 
Matemáticos e 

Educadores 
Matemáticos 

Não há professores 
exclusivos para o 

Ensino à Distância. Os 
professores do curso 
lecionam tanto no curso 

presencial quanto na 
EAD. 

"Quer dizer, nós temos essa carga para o ensino presencial, 
e da mesma forma no ensino a distância. " 

Professor 
DP01 

A) Formação 
dos 

Formadores 

A I) 
Matemáticos e 
Educadores 

Matemáticos 

Professores 
responsáveis por 
disciplinas específicas 

do saber matemático 
são matemáticos, 
engenheiros, físicos, 

etc., e não tem uma 
formação pedagógica 
voltada a formação de 

professores. 

"Bem, a maioria desses [professores de disciplinas 

específicas no curso de licenciatura] que trabalham com a 
gente também trabalham nos cursos presenciais da 
licenciatura. Então, eles já têm uma experiência anterior na 

formação de professor, mais de perto. E, o que a gente tem 
de formação, é mais a formação voltada para a utilização 
dos recursos didáticos do Moodle, quadro digital, as coisas 

que estão colocadas no laboratório. Mas não uma formação 
assim: "Como ser professor de professor?", ou "Como formar 
professor?". Ou uma coisa mais didática assim... Esse tipo 

de formação a gente não tem." 

Coordenador 

CO01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B I)Concepção 

Há necessidade de 
atualização do PPP. O 

PPP atual é herança do 
Pró-Licenciatura. A 
visão predominante, é 

a de que o PPP é uma 
questão mais 
burocrática. Porém, há 

aspectos importantes 
do PPP, como a 
definição da 

"identidade própria" do 
curso que deve lá ser 
estabelecida e, a partir 

Pesq: Mas, agora eu fiquei curioso porque aquele projeto 

pedagógico então é do Pró-Licenciatura? 
Coor: Sim, do Pró-Licenciatura. 
Pesq: Porque eu acessei ele na internet, no site da UFSC, 

na página do curso. 
Coor: Não, é que nasceu o projeto pedagógico lá, e aí ele foi 
refeito. Mas foi refeito no sentido: trocar as cidades com os 

polos...né. Coisas mínimas ali. Fala de núcleo de 
avaliação...Eu acho que aquilo é um documento mais 
burocrático e não é totalmente verdadeiro em algumas 

coisas.  
Pesq: É. Mas foi lá que eu li sobre o processo de avaliação 
institucional ...  

Coordenador 
CO01 
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de lá, ter parâmetros 

objetivos para a 
avaliação contínua da 
qualidade do curso.  

Coor: Isso deve ser aquele discurso que você tem que 

colocar, senão não é aprovado. 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B VIII)Eficiência 

No regime de consórcio 
que envolve 
Universidades Federais 

e o Poder público 
municipal, a evasão é 
um indicador que pode 

comprometer a 
participação das 
prefeituras no 

consórcio, tendo em 
vista o baixo retorno. 

"A UFSC, ela cobra muito e ela forma poucos... Isso, se você 

for pensar em termos de prefeitura... é caro! Porque no 
começo você vai empregar...porque vão entrar 55 alunos, e 
vai formar 10 ... Isso aqui [em Itapema], mas um polo que 

está formando um...outro está formando dois...Tem turmas aí 
que não vão formar ninguém! E eles não baixam o padrão, 
né. Até certo ponto eles entendem que a UFSC chegou num 

ponto, e ela não quer descer. Isso... Mas por outro lado, se 
você for levar politicamente pela instituição que mantém o 
polo, é preocupante! A gente sabe que o produto que está 

saindo daqui está saindo um produto lapidado, pronto! Mas, 
a quantidade de produto..." Tutor TP01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B I)Concepção 

Nos parece que há a 

necessidade de revisão 
de todo o sistema de 
computo de tempo de 

dedicação às 
atividades dos 
professores 

responsáveis por 
disciplinas de EAD. A 
hora aula, tradicional 

dos cursos presenciais 
não é uma unidade de 
medida capaz de 

abarcar todas as 
funções e o tempo de 
dedicação de um 

professor responsável 
por uma disciplina de 
EAD. 

"Aí nós temos alguns elementos que, do ponto de vista 
administrativo, a gente sofre muito. Você tem, por exemplo, 

uma carga de ensino presencial com quatro créditos ou cinco 
créditos de disciplina que não são os mesmos créditos que a 
gente tem. Administrativamente somos professores de uma 

instituição federal e você tem que ter, no mínimo, oito horas 
de aula, e, pelo seu contrato você tem quarenta horas 
semanais. No departamento de Metodologia, atualmente eu 

sou vice chefe e então eu conheço isso mais profundamente 
porque a gente faz todo um mapeamento, e distribuições de 
carga, e tal. Então isso é uma conta que não fecha, 

entendeu? Não fecha. E aí você tem professores que 
trabalham no ensino a distância e se você computar: o 
tempo do ensino presencial [no polo], o tempo da vídeo 

conferência, o tempo de deslocamento que você gasta...Já 
dá muito mais do que as horas que você está lá, contratado 
por semana. Entendeu? Mas, enfim.  " 

Professor 
DP01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B VIII)Eficiência 

Todos os professores 

das disciplinas do curso 
EAD são bolsistas, o 
que pode atribuir um 

caráter contingencial a 
essa função, 
rebaixando sua 

importância. 

Pesq: Agora, uma dúvida que eu tenho em relação à 
contratação dos professores para o curso a distância. Todos 
os professores do EAD estão alocados com regime de 

bolsas? 
Prof: Todos os professores nossos estão. Porque aqueles 
que foram especificamente para EAD, como professores do 

MEM [Metodologia do ensino de matemática], eles têm uma 
carga acima da carga mínima necessária e então fazem jus 
à bolsa.  

[...] 
Atualmente chega a ter problema no departamento de 
Matemática porque existem muitos projetos em que os 

professores recebem algum outro tipo de bolsa, como da 
CAPES, e que não podem acumular. Como projetos de 
formação continuada, GESTAR, pró-letramento. E tem o 

PROFMAT também.  

Coordenador 

CO01 
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B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B II)Inovações 

Há uma estrutura 

robusta de suporte 
técnico ao curso EAD, 
conforme previsto por 

Keegan. 

"Coor: Esse tipo de coisa e outras coisas também. Do tipo: 

"Olha, eu achei um objeto de aprendizagem lá no site de não 
sei quem. E, o que você acha de colocar aqui para ensinar 
transformações lineares?". Para alguma coisa do curso. A 

gente tem um DI que tem bastante experiência. 
Pesq: O que é o DI? 
Coor: É o Designer Instrucional. É o cara basicamente que 

pensa na montagem da página, procura um monte de 
opções, chama o professor numa reunião e fala: "Olha, eu 
tenho essas possibilidades. O que você acha de colocar isso 

na sua página?"  
Pesq: E esse DI é vinculado ao LANTEC? 
Coor: Isso. 

Pesq: Então tem uma pessoa para pensar só nisso? 
Coor: Tem. Tem um DI só para a Matemática. Todas as 
disciplinas. Cada curso que trabalha com o LANTEC...O 

LANTEC atente a Matemática, a Física e a Biologia. Poderia 
atender qualquer um, mas existem vários laboratórios 
desses pela UFSC. E aí o curso de Administração está 

ligado a um, a gente está ligado ao LANTEC. Então, o que 
eles fazem é cuidar do material didático e da confecção dos 
livros. Então tem o pessoal especializado em editoração, 

diagramação... O professor pede: "Ah! Eu preciso de uma 
figura assim ou assado, em que o negócio se mexe...". Eles 
têm bolsistas para isso. 

" 

Coordenador 

CO01 

B) 
Características 

da licenciatura 
a distância B VIII)Eficiência 

Na realidade desse 
curso de licenciatura 

em EAD fica evidente 
que não ganhos de 
escala ou redução de 

custos em função do 
ganho de escala, 
principalmente porque 

a evasão não 
proporciona escala 
suficiente para haver 

ganho. A principal 
missão dos cursos UAB 
parece ser garantir a 

acessibilidade e não a 
redução de custos do 
sistema público de 

educação superior no 
Brasil. 

Pesq: Essas questões são muito importantes porque uma 
característica que se atribui a Educação a Distância é o 

ganho de escala que faz com que, no fim das contas, você 
até reduza os custos de formação por aluno. O que eu 
percebo é que, na verdade, pode não ser bem assim. Que 

não há uma redução tão grande em escala. 
Prof: Não. 
Pesq: Mesmo porque a questão da evasão é um problema 

generalizado de todos os cursos de licenciatura em 
Matemática, presenciais ou a distância. E, tendo que fazer 
investimentos para atender inicialmente uma quantidade de 

alunos grandes, mas que se reduz muito, pode ser que o 
custo de formação por aluno não apresenta e ganhos, não 
é?  

Prof: Ah, sim. O custo por aluno não diminui. Porque 
algumas coisas estão atreladas ao número de alunos. Por 
exemplo, a quantidade de tutores que eu posso ter depende 

da quantidade de alunos e depende da carga horária do 
curso, mas a quantidade de bolsas para pagar os 
professores só depende da carga horária do curso. E, você 

faz uma viagem, por exemplo daqui para Treze Tilhas que é 
super longa, e vão dois professores para dar aula para uma 
pessoa porque a gente não tem como deslocar essa pessoa 

para um polo mais próximo e tentar juntar. A Física 
consegue até juntar pela disposição geográfica das turmas 
deles, e nós não conseguimos. Então, às vezes dois 

professores fazem uma viagem muito longa para dar aula 
para uma pessoa realmente. Então, esse custo não diminui. 
[...] 

Inclusive, se você for olhar os parâmetros de fomento da 
CAPES, se um polo tivesse menos do que dez alunos não 
teria tutor. Mas, houve uma negociação e abriu-se uma 

exceção para a Física e para a Matemática, porque vai ter 
polos com três, com quatro ou com cinco, e vai ter tutor lá. 

Coordenador 
CO01 
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B) 
Características 

da licenciatura 
a distância 

B VII)Processos 
de Avaliação 

Há carências no 
processo de avaliação 

institucional. Há 
componentes na 
estrutura que eram 

ligados ao processo de 
avaliação interna e que 
deixaram de existir. A 

"Pesquisa Avaliativa" 
prevista no PPP não se 
faz mais presente. 

Do ponto de vista de 
avaliação externa, não 
há ainda resultados 

nesse curso para o 
ENADE, e, mesmo se 
houvesse, os 

resultados estariam 
consolidados junto com 
os resultados dos 

alunos do curso 
presencial. 

Pesq: Falando agora sobre alguns detalhes do projeto 

político pedagógico, é bastante interessante o processo de 
avaliação institucional descrito nesse projeto, em que vocês 
usam a chamada "Pesquisa Avaliativa". Como funciona? 

Quem participa desse processo? 
Coor: Avaliação interna do curso? Existia um núcleo... Mas, 
aquele projeto pedagógico foi concebido para o Pró 

Licenciatura. O nosso curso na UAB começou em dois mil e 
nove. Então, assim, existia uma forma de financiamento 
diferente. Então foram criados vários núcleos, né? E um dos 

núcleos era um núcleo de avaliação. Núcleo de avaliação e 
acompanhamento...eu não lembro mais a sigla. Mas, esse 
núcleo deixou de existir faz muito tempo! O que tinha 

basicamente eram questionários ao final de cada disciplina 
para os alunos avaliarem o curso. Até existe um núcleo de 
avaliação dentro da reitoria que também continua fazendo 

questionários.      
Pesq: Então os alunos avaliam o curso... 
Coor:É. 

[...] 
A gente não teve ENADE ainda. Não tem resultado do 
ENADE porque não é todo o ano, e a gente não oferece todo 

ano. Então não tem concluinte todo ano, e não tem 
ingressante todo ano. Então tem coincidido de ocorre mais 
dispensa... Mas, um ou outro aluno, porque estava atrasado 

e fez em outro lugar, e concluiu num ano de ENADE, lá. Aí 
ficou irregular. Aí, o aluno não fez o que tinha que fazer [a 
prova do ENADE]. Aí, no semestre seguinte eles pedem 

então a anistia, e mandam a gente ira lá e dizer que está 
tudo certo, e trocar a situação para regular. Sempre tem 
anistia.  

[...] 
Pesq: Mas, pensando no processo de avaliação do curso: Há 
algum núcleo dentro da universidade que faça uma 

comparação interna, avaliando o curso presencial e a 
distância? 
Coor: Não. Esse tipo de coisa, não.  

Pesq: Há algum tipo de medida de performance para os 
cursos? 
Coor: Não. Se tem... Nunca nos reuniram, nós 

coordenadores, para contar os resultados. Alguém pode 
estar fazendo isso, mas nunca...Oficialmente não. Ninguém 
tem notícia desse tipo de coisa. Só tem esse tipo de 

avaliação que é o questionário ao final de cada disciplina 
para os alunos avaliarem aquela disciplina. 
Pesq: Mas, e questionários para professores, ou para vocês 

como coordenadores? Eles não encaminham? 
Coor: Não. Está para acontecer um evento. Ia acontecer 
agora no final do ano, mas essa semana eles mudaram para 

o começo do ano que vem. Um seminário, ou um fórum de 
avaliação dos cursos da UFSC pelos discentes. Aí 
mandaram formulário eletrônico para os coordenadores 

responderem, e a gente respondeu. Aí, toda hora chegava 
um e-mail assim: "Responda!", "Se você já respondeu, 
desconsidere". Convidando para o fórum e tal. Mas, para a 

gente aqui está difícil a avaliação pelo discente, porque não 
tem nenhum discente aqui perto para participar do fórum, e 
para falar do nosso curso, né? Então, aí eu não sei...eu acho 

que as inscrições foram muito baixas, na universidade toda. 
Aí eles alegaram que todo mundo estava com muita coisa 
para fazer no final do ano e fica para abril do ano que vem. 

Eu não sei se ia nascer alguma coisa nesse fórum. Alguma 
proposta de alteração...        

Coordenador 
CO01 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B I)Concepção 

Na estruturação do 

curso, se considera 
muito importante: 
1) Um currículo 

solidamente elaborado; 
2) Uma formação no 
âmbito comportamental 

para preparar alunos 
do EAD no sentido de 
ajudá-los a se 

disciplinar e se 

"Primeira coisa: um currículo bem elaborado. Bem 

concatenado, com uma divisão bem clara das disciplinas 
didáticas, das disciplinas específicas, né. E, o cuidado com o 
currículo eu acho que é bastante importante, viu." 

"Não. Não tem [uma formação do ponto de vista 
comportamental para estudantes a distância], e isso foi uma 
coisa que a gente pediu, na próxima formação que vai 

acontecer agora em fevereiro, que a coordenação 
pedagógica procure alguém para fazer umas palestras sobre 
esse tipo de coisa: como se organizar? como estudar? 

Porque a gente sentiu a falta disso aí, né.    " 

Coordenador 

CO01 
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organizar para estudar 

a distância. 

B) 
Características 
da licenciatura 

a distância B VIII)Eficiência 

Quando questionado 
sobre os principais 
cuidados na concepção 

do curso de EAD, o 
coordenador se ateve 
somente a questões 

administrativas como a 
gestão financeira 
cuidadosa dos 

recursos, e os cuidados 
com a contratação dos 
profissionais 

comprometidos com 
suas funções. Ao ser 
questionado 

diretamente em relação 
aos cuidados do ponto 
de vista pedagógico, o 

principal cuidado 
apontado foi em 
relação ao 

acompanhamento 
constante dos alunos 
no polo, com visitas 
constantes de 

coordenadores e 
tutores nos polos para 
ouvir os alunos, não 

deixando-os a 
sensação de abandono 
e evitando assim a 

evasão. 

Pesq: Mas, de forma geral, o que o senhor julga importante 
para a concepção, implementação e manutenção de um 
curso de licenciatura em matemática na modalidade EAD ? 

Prof: [...] Então... Você tem que fazer um gerenciamento 
financeiro com muito cuidado, tanto em relação às bolsas 
quanto em relação ao dinheiro que chega na fundação para 

fazer as viagens, pagar as impressões de livro, e tal. 
Principalmente em relação às bolsas.[...]  Então, em resumo, 
eu acho que tem que ter um controle muito grande dos 

gastos, e na forma de gastar. Outros cuidados são aqueles 
que a gente já explanou em outras perguntas: contatar os 
professores certos, fugir daqueles professores complicados, 

ter pessoas dispostas a trabalhar. Não só aqueles que atual 
como docentes, mas os técnicos, o pessoal de Laboratório, o 
pessoal que faz a vídeo conferência, né?               

Pesq: Sim, mas esses cuidados são cuidados de um ponto 
de vista mais administrativo. 
Prof: Sim. Administrativo. 

Pesq: Mas, e do ponto de vista pedagógico? Que tipo de 
cuidados o senhor julga necessários para manter a 
qualidade de um curso de licenciatura em matemática a 

distância? 
Prof: É...[pausa]. É importante fazer visitas nos polos. Visitas 
do coordenador e do coordenador de tutores, para conversar 

com os alunos, né? Os alunos se sente, às vezes, meio 
abandonados e acho que uma coisa que ajuda é você estar 
presente e fazer reuniões para ouvir as dificuldades e ouvir 
os problemas, ouvir as reclamações e tentar dar algum 

retorno também. Porque em geral, a gente ouve, ouve e 
ouve, e pouca coisa a gente consegue fazer. Então tem que 
ter algum retorno. Tem uma questão psicológica aí. O tutor, 

o professor, o coordenador... todo mundo tem que ser 
psicólogo. Tem que ouvir o aluno porque a tendência é... Ele 
[o aluno] está sempre na tendência de desistir. Ele está 

sempre a ponto de desistir.      

Coordenador 

CO01 

B) 

Características 
da licenciatura 
a distância B VIII)Eficiência 

Dos 22 alunos que se 
formação 10 são do 
polo de Itapema. Desses dez que vão se formar lá[em Itapema]... 

Coordenador 
CO01 

E) Perfil do 

Estudante a 
distância 

E I) 
Organização, 

disciplina e 
dedicação 

O coordenador 
reconhece a 
necessidade de uma 

replanejamento em 
relação a disciplina que 
procura preparar os 

estudantes para 
estudar a distância, de 
forma que ela seja 

ministrada logo no 
início do curso. 

Porque, na verdade existe uma disciplina de Introdução ao 

EAD que seria bom se ela pudesse ser dada antes de tudo, 
mas ela é dada como uma disciplina do semestre.  

Coordenador 
CO01 
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APÊNDICE III – Tabulações dos dados dos questionários respondidos pelos alunos 

 

As tabulações abaixo, de 1 à 4, se referem a questões do formulário nas quais 

os alunos deveriam classificar as características percebidas no curso graduando essa 

classificação entre dois extremos, sendo que a graduação de um extremo a outro 

ocorre em uma escala com 6 posições. A primeira posição indica que o aluno concorda 

totalmente com a afirmação à esquerda, e a última posição indica a concordância total 

com a graduação à direita. Os percentuais da tabela indicam o percentual de alunos 

que optaram por cada uma das faixas de graduação. 

 

 

 

 

 

  

Tabulação 1

os conhecimentos não se 

relacionam com a realidade da 

prática profissional 0% 20% 30% 20% 20% 10%

Os conhecimentos estão totalmente 

adequados a necessidade do futuro 

professor de matemática da escola 

básica

Em relação a adequação dos conhecimentos adquiridos no 

curso à prática efetiva do ensino de matemática na escola 

básica, você considera que

Tabulação 2

Há muito sobre matemática que 

deveria ter aprendido e não aprendi, 

para poder ensinar na escola 

básica. 0% 10% 20% 10% 30% 30%

Aprendi toda a matemática 

necessária para poder ensinar na 

escola básica.

Em relação aos conhecimentos em matemática (de 

matemática e sobre matemática), você considera que

Tabulação 3

esses conhecimentos são 

insuficientes, e não fornecem 

subsídios teóricos para sustentar a 

atividade de ensino de matemática 

na escola básica. 0% 10% 0% 30% 50% 10%

esses conhecimento estão 

totalmente adequados ao saber 

teórico necessário para subsidiará 

a futura atividade docente.

Em relação aos conhecimentos sobre a pedagogia (que 

envolvem desde os mecanismos de aprendizagem até as 

estratégias de ensino), você considera que

Tabulação 4

Não houve, nas disciplinas teóricas 

(de matemática ou pedagógicas) 

nenhum tipo de relacionamento com 

a prática docente. 0% 0% 10% 40% 40% 10%

A prática docênte foi abordada em 

todas as disciplinas e 

constantemente relacionada com os 

tópicos curriculares presentes em 

cada disciplina.

Em relação a abordagem da prática (prática da docência) 

em todas as disciplinas (sejam disciplinas de matemática 

ou pedagógicas), você considera que
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Para classificar o grau de importância de cada disciplina em termos de sua 

contribuição para a atividade docente os alunos avaliaram cada disciplina usando os 

atributos “É indispensável”, “Tem muita importância”, “Tem importância pequena”, ou 

“Não tem importância”. Para quantificarmos as respostas atribuímos valor 10 à 

resposta “É indispensável”, valor 7,5 à resposta “Tem muita importância”, valor 2,5 

para a resposta “Tem importância pequena”, e, valor zero à resposta “Não tem 

importância”. Calculamos a média obtida em cada disciplina obtendo a Tabulação 5, 

abaixo. 

 

  

Tabulação 5

Disciplina Nota Geral

Estágio Supervisionado I e II 100

Fundamentos de Matemática I e II 92,5

Geometria Analítica 90

Introdução ao Cálculo 90

Metodologia Ensino Aplicada ao Ensino da Matemática 90

Organização Escolar 90

Resolução de Problemas 90

Didática Geral 87,5

Geometria I, II e III 87,5

Informática Aplicada a Aprendizagem no ensino da Matemática 87,5

Problemas - Sistematização e Representação 87,5

Tópicos de Matemática Financeira 85

Estatística Aplicada à Educação Matemática 80

Álgebra Linear I e II 77,5

Iniciação-Pesquisa-Didática da Matemática 72,5

Psicologia da Educação 72,5

Cálculo I, II, III e IV 70

Educação e Sociedade 70

Língua Brasileira de Sinais 70

Tópicos de Física 70

Álgebra I e II 67,5

Fundamentos Filosóficos da Educação 65

Seminários 57,5

Métodos de Física Matemática 45

Introdução à Educação a Distância 42,5

Elementos de Análise 35

Para as disciplinas listadas abaixo, em termos da contribuição para o exercício da 

atividade docente na escola básica brasileira, indique o grau de contribuição de cada uma
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As tabulações abaixo registram o % de alunos que assinalaram cada uma das 

possíveis respostas às perguntas. 

 

 

 

 

 

 

Tabulação 6

Ainda em relação a construção de conhecimentos sobre o curso, você 

considera que %

aprendeu, na maior parte do tempo, com apoio dos tutores, professores e colegas 

do curso; e com a utilização de recursos que te permitiam contato com outras 

pessoas (como o chat, o fórum de dúvidas, a vídeo conferencia,etc.). 40%

aprendeu, na maior parte do tempo, por seu esforço individual a partir do estudo 

dos materiais disponibilizados e da realização das atividades e tarefas propostas 

pelo curso. 60%

Tabulação 7

Em relação ao desenvolvimento de habilidades ligadas ao uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação (computadores, 

internet, etc.), você considera que o curso %

ajudou muito a desenvolvê-las. 30%

contribuiu agregando conhecimentos a conhecimentos prévios que já possuia. 70%

Tabulação 8

Você usou recursos digitais, como softwares, para aprender matemática 

durante seu curso de licenciatura? %Não utilizei recursos com softwares para favorecer o aprendizado em disciplinas 

de matemática. 10%

Sim, mas usei softwares indicados por amigos ou que pesquisei. 20%

Sim, usei os softwares indicados pelo curso. 70%

Tabulação 9

Cite um software que utilizou no curso, para aprender matemática, que 

achou interessante e que favoreceu seu aprendizado. %

Cabri Geometre 10%

Calculadoras online de derivadas e integrais 10%

GraphEquation 10%

Geogebra 20%

Winplot 40%

Vários 10%
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As tabulações abaixo registram o % de alunos que assinalaram cada uma das 

possíveis respostas às perguntas. 

 

 

 

  

Tabulação 10

Em que medida o curso de licenciatura a distância preparou você para o 

uso das tecnologias digitais da informação e comunicação em sua futura 

sala de aula? %

Não considero que o curso me preparou para o uso dessas tecnologias na sala 

de aula. O curso me preparou somente para usá-las durante minha formação. 10%

O curso enfatizou a importância do uso dessas tecnologias e abordou recursos e 

meios de utilizá-las na prática da sala de aula. 50%

O curso mostrou a importância do uso dessas tecnologias, mas não houve uma 

preparação formal para a aplicação dessas tecnologias na sala de aula. 40%

Tabulação 11

Cite, se houver, um software que conheceu por meio de seu curso e que 

provavelmente utilizará em sua futura sala de aula. %

Cabri Geometre 10%

Geogebra 10%

Geogebra, Winplot 10%

GraphEquation 20%

Winplot 10%

Não houve citação 40%

Tabulação 12

Na sua opinião, em que medida os conteúdos e as disciplinas estudadas 

procuraram enfatizar a relação entre a teoria e a prática da docência em 

matemática %

A relação entre teoria e prática foi abordada somente em algumas disciplinas 

pedagógicas. 60%

Esta relação entre teoria e prática foi abordada na maioria das disciplinas. 40%

Tabulação 13

Com relação à pergunta anterior, em sua opinião a preparação para a 

prática docente pode ser percebida %

Desde o início do curso, nas várias disciplinas cursadas. 60%

somente a partir de determinado período do curso, em algumas disciplinas 

cursadas dedicadas exclusivamente à prática de ensino. 40%
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A Tabulação 14, abaixo, mostra o % de menções a cada disciplina, sendo que 

os alunos poderia apontar em suas respostas até três disciplinas nas quais julgassem 

que ocorreu maior vinculação entre a teoria e a prática docente. 

 

 Para classificar o grau de “Concordância” com cada afirmação da Tabulação 

15, abaixo, os alunos avaliaram cada afirmação usando os atributos “Concordo 

totalmente”, “Concordo parcialmente”, “Discordo parcialmente”, ou “Discordo 

totalmente”. Para quantificarmos as respostas atribuímos valor 10 à resposta 

“Concordo totalmente”, valor 7,5 à resposta “Concordo parcialmente”, valor 2,5 para a 

resposta “Discordo parcialmente”, e, valor zero à resposta “Discordo totalmente”. 

Calculamos a média obtida em cada disciplina obtendo a coluna “Concordância” na 

tabulação abaixo. 

 

Tabulação 14

Cite as três disciplinas em que considera que ocorreu maior vinculação 

entre teoria e prática docente

% de 

menções

Estágio Supervisionado 33%

Metodologia de Ensino 20%

Didática 17%

Fundamentos da Matemática 7%

Resolução de Problemas 7%

Informática aplicada a educação matemática 3%

Iniciação a pesquisa em didática da matemática 3%

Organização escolar 3%

educação e sociedade 3%

Geometria I 3%

Tabulação 15

Concordo 

totalmente

Concordo 

parcialmente

Discordo 

parcialmente

Discordo 

totalmente C o nco rdância

Situações da prática da docência foram 

abordadas com frequência à luz da teoria que 

era estudada. 10% 70% 20% 0% 67,5A reflexão sobre a prática vinculada a um 

estudo teórico permitiu inclusive o 

questionamento da própria teoria abrindo 

possibilidades para seu aperfeiçoamento. 10% 70% 10% 10% 65

Os estudos teóricos tinham um nível de 

abstração que não permitiu o vínculo direto com 

situações práticas. 0% 70% 30% 0% 60

Metodologias e estratégias de ensino eram 

postuladas (de forma teórica) e confrontadas 

com situações da prática docente. 10% 50% 40% 0% 57,5

Considerando as formas pelas quais a teoria e a prática se articularam no decorrer do seu curso, 

indique em que medida você concorda com as afirmações abaixo
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 Para classificar o grau de “Percepção da PCC”  atribuímos valor 10 à resposta 

“A aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao 

exercício da docência eram sempre discutidos ao longo do curso da disciplina”, valor 

7,5 à resposta “Regularmente, mas nem sempre, ocorreram atividades ou reflexões 

sobre aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios 

ao exercício da docência”, valor 2,5 para a resposta “Raramente, ocorreram atividades 

ou reflexões sobre aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência”, e, valor zero à resposta “Não houve 

atividades ligadas a "prática como componente curricular"”. Calculamos a média 

obtida em cada disciplina obtendo a coluna “Percepção da PCC” na tabulação abaixo. 

 

Tabulação 16

A aplicação 

de 

conhecimento

s ou de 

desenvolvime

nto de 

procedimento

s próprios ao 

exercício da 

docência 

eram sempre 

discutidos ao 

longo do 

curso da 

disciplina.

Regularmente, 

mas nem 

sempre, 

ocorreram 

atividades ou 

reflexões 

sobre 

aplicação de 

conhecimento

s ou de 

desenvolvime

nto de 

procedimento

s próprios ao 

exercício da 

docência.

Raramente, 

ocorreram 

atividades ou 

reflexões 

sobre aplicaç

ão de 

conhecimento

s ou de 

desenvolvime

nto de 

procedimento

s próprios ao 

exercício da 

docência.

Não houve 

atividades 

ligadas a 

"prática como 

componente 

curricular".

Percepção 

da PCC

Disciplinas como Geometria, 

Fundamentos de Matemática, 

Cálculo, Álgebra, Matemática 

Financeira e Tópicos de Física. 0% 80% 20% 0% 65

Disciplinas como Educação e 

Sociedade, Fundamentos 

Filosóficos da Educação, Psicologia 

da Educação e Didática Geral.  70% 20% 10% 0% 87,5

Disciplina de Metodologia de Ensino 

Aplicada à Matemática. 70% 20% 10% 0% 87,5

Disciplina de Informática Aplicada à 

Aprendizagem de Matemática. 30% 40% 30% 0% 67,5

Entendendo a "prática como componente curricular" como o conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência; indique em que 

medida você percebe esta "prática como componente curricular" nas diferentes 

disciplinas conforme os grupos indicados abaixo.
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A tabulação 17, abaixo, se refere às respostas abertas que os formandos 

forneceram a duas perguntas finais do questionário. As respostas destacadas em 

vermelho são consideradas muito significativas para a nossa análise e conclusões. 

 

  

Tabulação 17

Aluno

Na sua opinião qual é o "ponto forte" do curso de 

licenciatura em matemática? E qual é o "ponto fraco"?

1 Estudo aprofundado da Matemática.

O aprofundamento do estudo da Matemática em algumas 

disciplinas que se denominavam "preparatórias" para um futuro 

interessado na pesquisa em matemática tirou o foco da 

formação do professor de educação básica e direcionou para 

pesquisa em matemática.

2 Gostar do que se faz. Desvalorização do profissional.

3 O corpo docente. Inflexibilidade.

4 Iniciativa do aluno EaD.

Falta de pesquisa sobre o por quê do abandono por tantos 

alunos que ingressaram, e poucos se formam.

5 Ensinar cálculo e álgebra. ENTENDER ANÁLISE.

6 Ficamos bem preparados.

As provas em disciplinas mais pesadas e pouco uteis na 

pratica docente, tais como Elementos de Análise e Álgebras 

pesam muito e acabam fazendo pessoas boas, que foram bem 

em outras matérias acabarem desistindo do curso. Exemplo, se 

a nota da prova não for razoável, mesmo que tenha nota 

máxima nos trabalhos você repete a disciplina, pois geralemnte 

as provas tem peso 3, e essas disciplinas são dificeis e as 

provas não ficam atrás, muitos desitem do curso e alguns não 

estão se formando por esse motivo.

7

Alto nível de aprendizado (o formado se torna muito capaz, algo 

que o faz querer mais do que ser educador no ensino público)

Alto nível de aprendizado (aprende-se muito conteúdo de 

"docência" superior, conteúdos de pós-graduação, conteúdos 

que dificultam e não serão utilizados na docência no ensino 

básico).

8 Nível de conhecimento que e exigido poucas aulas presenciais

9 Os professores e o material disponível. Pouca aula presencial

10 Flexibilidade de horario poucas aulas presenciais
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APÊNDICE IV – TCLE para os entrevistados 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA À DISTÂNCIA NA MODALIDADE ON-LINE: 

UM ESTUDO SOBRE PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES PARA O CURSO. 

Pesquisador Responsável e Professor Orientador: Doutorando Marcelo Kruppa Villani e Prof. Dr. 

Ruy César Pietropaolo 

Instituição responsável pelo programa de pós graduação: Universidade Bandeirante de São Paulo – 

UNIBAN/ANHANGUERA. 

Contato com o Pesquisador Responsável: Telefone (11) XXXXX-0725 ou e-mail 

marcelo.kruppa@uol.com.br. 

As informações a seguir são fornecidas para sua participação como entrevistado nesta 

pesquisa que tem como propósito estudar e compreender de modo abrangente as formas atuais de se 

prover conhecimentos nos cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade EAD on-line para 

sintetizar princípios teóricos que possam auxiliar na concepção de futuros cursos dessa natureza. 

A coleta de informações da pesquisa é feita por meio de uma entrevista que será gravada, e 

posteriormente transcrita e anexada à versão final da tese de doutoramento. 

As gravações de áudio e as transcrições serão de uso exclusivo do grupo de pesquisa deste 

estudo e servirão como base as análises e elaboração das conclusões do nosso trabalho de 

doutoramento. 

O uso dos dados fornecidos é reservado ao autor da tese, acima mencionado, sendo que é 

permitida pelo entrevistado a menção de suas funções profissionais na instituição em que atua, bem 

como a menção do nome desta instituição, dada a relevância destas informações para os objetivos da 

pesquisa. Os entrevistados, se preferirem, terão seus nomes trocados por pseudônimos, preservando 

sua identidade.  

O cronograma das entrevistas será organizado de modo que não prejudique outras atividades 

do entrevistado. Portanto, as entrevistas serão realizadas em momentos pré-estabelecidos, de acordo 

com a disponibilidade dos participantes. 

Os pesquisadores garantem a qualquer entrevistado a total liberdade de se recusar a participar 

ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa até a defesa e publicação da tese 

mencionada, sem penalidade alguma e sem prejuízo algum para esse entrevistado. 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em publicações em 

periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações acadêmico-científicas. 

Em qualquer etapa do estudo, o entrevistado terá acesso aos responsáveis pela pesquisa. Para 

eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os procedimentos ou a ética da pesquisa, o entrevistado 

poderá entrar em contato com o pesquisador responsável ou seu professor orientador na 

UNIBAN/ANHANGUERA – Campus de Maria Cândida, sito à Rua Maria Cândida, 1813 – São Paulo – 

SP, telefone (11) XXXX-9119. 



369 
 

 
 

Não há despesas pessoais para o entrevistado em qualquer fase do estudo, assim como não 

há compensação financeira relacionada à sua entrevista e, tampouco, indenizações diante de eventuais 

danos que possam ser causados pela publicação da pesquisa. 

Riscos da Pesquisa: 

Pode haver desconforto ou algum constrangimento pessoal ao participar da entrevista. 

Ressaltamos que nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade e os procedimentos 

adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

Eu,_______________________________________,RG nº __________________, declaro 

estar suficientemente informado a respeito das informações que li acima, relacionadas ao projeto 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA À DISTÂNCIA NA MODALIDADE ON-LINE: UM ESTUDO 

SOBRE PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES PARA O CURSO. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos, as garantias de confidencialidade e autorizo a veiculação dos 

resultados para os usos mencionados. Está claro também que minha entrevista é isenta de qualquer 

tipo de despesas. Assim sendo, concordo em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo para 

mim e sem prejuízo para a continuidade da pesquisa em andamento. 

Com relação à confidencialidade, 

(   ) NÃO autorizo a publicação do meu nome na transcrição da pesquisa. 

(   ) autorizo a publicação do meu nome na transcrição da pesquisa. 

 

_________________________, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do entrevistado 
 Assinatura do pesquisador responsável 

Marcelo Kruppa Villani 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências nele contidas e que obtive, de forma apropriada e 

voluntária, o consentimento livre e esclarecido do declarante acima qualificado para a realização desta 

pesquisa. 

 

_________________________, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
Marcelo Kruppa Villani 

Data   ____/_____/_____ 
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APÊNDICE V – TCLE para os alunos respondentes ao Questionário Eletrônico 
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APÊNDICE VI – Roteiro das entrevistas semiestruturadas 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada com Coordenador(a) de Cursos de Licenciatura em 

Matemática a Distância 

 

1. Fale-nos brevemente de seu histórico dentro dessa Universidade. Como se vinculou aos cursos na 

Modalidade à Distância? 

Sobre a preparação de professores para a prática 

2. A legislação nacional sobre a formação de professores prevê um número mínimo de 2800 horas 

de curso, a serem cumpridos em, no mínimo três anos. Eu gostaria que o Sr(a). comentasse sobre 

os fatores ou influências que levam este instituto a estabelecer uma carga horária de 3250 horas 

para o curso a distância. 

 
3. Como as “práticas de ensino como componente curricular” (requeridas pela lei desde o 1º ano do 

curso) foram interpretadas para a concepção do curso, e como elas estão incorporadas na grade 
curricular do curso a distância? Quais disciplinas específicas para a prática, se houver? Ela está 
dispersa dentro das disciplinas? Come é feita inclusão do tempo destinados à prática nas 
disciplinas de conteúdo específico (falar das atividades de modelagem e projetos)? Como se 
contabiliza, na prática, o tempo das atividades de prática? 

 
Sub questões e comentários para serem explorados durante a resposta: 
a) Nas disciplinas de caráter pedagógico (filosofia da educação, didática, sociologia, etc...) 

qual é o vínculo que se procura fazer com o saber matemático, não só do ponto de vista 
de conteúdos específicos, mas também do ponto de vista do valor e importância deste 
saber do ponto de vista social, histórico e cultural? 
 

b) Onde (em que tipo de disciplina) e quando o currículo escolar da escola básica é abordado 
no curso? Como é feita esta abordagem: o objeto de estudo são os conteúdos e sua 
pertinência a cada etapa da escola básica, ou há discussões que abrangem a dimensão 
da sua adequação (às necessidades da sociedade atual) e de seus objetivos? 

 
Sobre o uso de softwares para aprender matemática (no curso) e para ensinar matemática na 
escola básica 
 
Quais são os softwares utilizados para que o aluno do curso aprenda matemática? Em que disciplinas 
e como são utilizados? 
 
4. Quais são os softwares utilizados para que o aluno utilize na escola básica para ensinar 

matemática? Em que disciplinas e como são abordados? 
 

Sobre a dimensão Administrativa 
 
5. Em que medida um mesmo profissional é utilizado também nos cursos presenciais dessa 

instituição? (Opcional) 
Sobre o planejamento curricular e as necessidades em relação a formação de professores de 
matemática 
 
6. Em relação ao planejamento curricular, quais foram os principais princípios norteadores para a 

concepção do currículo da licenciatura em matemática? Em que medida tais princípios são comuns 
ao curso presencial de licenciatura e em que medida são exclusivos do programa a distância? 
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7. Como as diretrizes oficiais do MEC em relação às diretrizes curriculares para a formação de 
professores de matemática em cursos de licenciatura (que servem para todas as modalidades) 
foram adaptadas para os programas a distância, no curso coordenado pelo(a) Sr(a)? 

 
Sub questões e comentários para serem explorados durante a resposta: 

 
a. Há disciplinas exclusivas para a Licenciatura a distância, que não figuram no currículo da 

licenciatura presencial? Porque ela forma concebidas? 
 

8. As resoluções e pareceres legais de 2001 e 2002, sobre a formação de professores no Brasil, 
defendem uma “identidade própria” para os cursos de licenciatura no sentido de romper uma 
derivação histórica destes cursos em relação aos cursos de bacharelado. Eu gostaria que o Sr(a). 
comentasse sobre esta questão de “identidade” nos cursos de licenciatura concebidos e colocados 
em prática por este instituto. 

 
 Sub questões e comentários para serem explorados durante a resposta: 

 
a. Para as disciplinas de saber específico em matemática “superior”, em que suas ementas 

diferem das disciplinas com o mesmo nome no bacharelado? 
 

b. Com relação à grade curricular e às ementas das disciplinas: como são elaboradas (em 
relação a participação dos diversos departamentos)? Há uma equipe multidisciplinar? O 
departamento de matemática predomina na definição dos conteúdos de saber específico? 
E o departamento ligado à educação? 

 
c. Nas disciplinas de caráter pedagógico (filosofia da educação, didática, sociologia, etc...) 

qual é o vínculo que se procura fazer com o saber matemático, não só do ponto de vista 
de conteúdos específicos, mas também do ponto de vista do valor e importância deste 
saber do ponto de vista social, histórico e cultural? 

 
 
 
 
 
 
 
Sobre a avaliação geral dos programas a distância 
 

9. Quais são as inovações de valor que os programas de formação à distância podem propiciar para 
a formação de professores para a escola básica, em cursos de licenciatura? 

 
10. Quais os cuidados necessários para a implementação de programas à distância de forma a evitar 

distorções e a perda qualitativa desta formação do professor de matemática? 
 

11. Por favor, faça comentários que julgue importantes sobre os cursos de formação de professores a 
distância oferecido por sua instituição. 
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Roteiro de Entrevista Semiestruturada com Professor(a) de Cursos de Licenciatura em 

Matemática a Distância 

 

1) Qual é sua formação acadêmica e qual é a disciplina pela qual o Sr(a). é responsável no curso de 
licenciatura em matemática? 

 
Sobra a dimensão pedagógica 
 
2) A educação a distância é caracterizada pela forte dissociação no tempo e no espaço do ato de 

ensinar e do ato de aprender. Tal dissociação tem inúmeras implicações para o professor(a) que 
idealiza e planeja o curso. Em sua opinião quais as principais vantagens e as principais 
desvantagens que podem ser enumeradas do conjunto dessas implicações? 

 
3) Em relação ao material elaborado para o curso, o Sr(a). os caracterizaria como muito estruturados 

– no sentido de manterem um controle mais rígido sobre as ações que o aluno deve seguir para 
atingir o aprendizado, ou menos estruturado? Em que medida essa estruturação depende da – e/ou 
influencia na autonomia esperada do aluno do curso a distância? 

 
4) Qual é o “tom” dos materiais elaborados em termos do estilo de redação, da forma com a qual ele 

“conversa” com o aluno, ou da forma como procura orientar/guiar as tarefas do aluno visando o 
aprendizado? (opcional se eu conseguir o material didático) 

 
5) Como é feito o revezamento para o trabalho nos polos presenciais? 
 
Sobre o saber específico associado ao curso 

 
6) No caso de sua disciplina, quais são as principais facilidades e dificuldades que o Sr(a). encontra 

para prover satisfatoriamente o saber específico envolvido em sua disciplina? Que ferramentas ou 
softwares – dentro ou fora do Ambiente Virtual de Aprendizagem – o Sr(a). utiliza em seu curso 
que pode ser considerado um facilitador da aprendizagem? 

 
No caso das disciplinas específicas de matemática: Qual é a principal diferença entre ensinar 
as matemáticas presencialmente ou ensina a distância? 

 
 

No caso das disciplinas de prática de ensino: Quais são as principais estratégias para, a 
distância, ministrar conteúdos relacionados às práticas de ensino e para acompanhamento das 
atividades práticas requeridas pelo curso? 

 
 
 
 
 
Sobre as concepções relacionadas aos saberes necessários ao futuro professor de matemática 

 
7) Em relação aos saberes necessários ao futuro professor de matemática, em que medida a 

disciplina sob sua responsabilidade contribui para que o aluno egresso do curso de licenciatura 
exerça suas funções na escola básica? 

 
No caso das disciplinas específicas de matemática: 
 

8) Em que medida sua disciplina se relaciona com as disciplinas de natureza pedagógica e com as 
práticas de ensino para completar a formação do futuro professor de matemática? 

 
9) Como as “práticas de ensino” se inserem como conteúdo programático em sua disciplina? 

 
10) Como é feita a contabilização do tempo relativo a “prática de ensino como componente curricular” 

em sua disciplina? 
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No caso das disciplinas específicas ligadas a didática das matemáticas: 
 

11) Em que medida sua disciplina se relaciona com as disciplinas do saber específico em matemática 
e com as práticas de ensino para completar a formação do futuro professor de matemática? 

 
12) Como as “práticas de ensino” se inserem como conteúdo programático em sua disciplina? 

 
13) Como é feita a contabilização do tempo relativo a “prática de ensino como componente curricular” 

em sua disciplina? 
 
 
No caso das disciplinas específicas ligadas as práticas de ensino: 
 

14) Em que medida sua disciplina se relaciona com as disciplinas do saber específico em matemática 
e com aquelas ligadas a didática das matemáticas para completar a formação do futuro professor 
de matemática? 

 
Sobra a avaliação geral dos programas a distância 

 
15) Quais são as inovações de valor que os programas de formação à distância podem propiciar para 

a sua disciplina na formação de professores para a escola básica, em cursos de licenciatura? 
 

16) Quais os cuidados necessários, em sua disciplina, para a implementação de programas à 
distância de forma a evitar distorções e a perda qualitativa desta formação do professor de 
matemática? 

 
17) Por favor, faça comentários que julgue importantes sobre os cursos de formação de professores a 

distância oferecido por sua instituição. 
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Roteiro de Entrevista Semiestruturada com Tutor(a) de Cursos de Licenciatura em Matemática 

a Distância 

 

1) Qual é sua formação acadêmica e qual é a disciplina na qual o Sr(a). atua como tutor no curso de 
licenciatura em matemática? 

 
2) Há algum curso de que participou ligado especificamente ao exercício da tutoria? Qual? Onde fez 

o curso? 
 
Sobre a dimensão pedagógica 
 
3) A educação a distância é caracterizada pela forte dissociação no tempo e no espaço do ato de 

ensinar e do ato de aprender. Tal dissociação acarreta na necessidade da figurado tutor como 
facilitador das ações de aprendizagem exercidas pelos alunos. Em sua opinião quais as principais 
vantagens e as principais desvantagens que podem ser relacionadas ao papel do tutor – um 
elemento formalmente inexistente nos cursos presenciais? 

 
4) Em relação as ações de suporte exercidas pelo Sr(a)., em que medida podem proporcionar ao 

aluno a ideia de que há alguém presente durante seus esforços de aprendizagem? 
 

5) Em sua opinião existe uma relação que pode ser estabelecida entre autonomia e necessidade 
suporte? É possível que alunos com muita autonomia demandem mais suporte? Em que situações 
isso acontece? (opcional). 

 
6) Em situações de sala de aula, na resposta aos questionamentos dos alunos é possível adotar uma 

postura de guiar o aluno para que ele encontre suas próprias respostas, ou de fornecer as respostas 
e discuti-las frente as dificuldades dos alunos. Ao exercer a tutoria em sua disciplina, a adoção de 
tais posturas é viável? Há outras opções? Comente sua resposta por favor. 

 
7) Como é o processo de incentivo e “cobrança” das ações que os alunos precisam realizar no 

decorrer do curso? 
 

8) Comente sobre sua interação com o professor responsável pelo curso, e a importância dessa 
interação no exercício de suas funções de tutor. 

 
 
Sobre o saber específico associado ao curso 

 
9) No caso de sua disciplina, quais são as principais facilidades e dificuldades que o Sr(a). encontra 

para prover satisfatoriamente o saber específico envolvido em sua disciplina? Que ferramentas ou 
softwares – dentro ou fora do Ambiente Virtual de Aprendizagem – o Sr(a). utiliza nas suas 
atividades de suporte que pode ser considerado um facilitador da aprendizagem? 
 
No caso das disciplinas específicas de matemática: Qual é a principal diferença entre sanar 
dúvidas relacionada as matemáticas presencialmente ou a distância? 

 
10) No caso de sua disciplina a prática é incorporada como “componente curricular” com determinação 

de carga horária específica para ela. Como se dá o suporte aos alunos no caso específico dos 
componentes curriculares ligados “a prática” ? Há muita demanda dos alunos para suporte 
específico a essas atividades/componentes curriculares? 
 

Sobre as concepções relacionadas aos saberes necessários ao futuro professor de matemática 
 
11) Em sua opinião, qual é o papel da disciplina da qual o Sr(a). é tutor, na formação do futuro professor 

de matemática que hoje o Sr(a). auxilia? Em relação aos saberes necessários ao futuro professor 
de matemática, em que medida essa disciplina contribui para que o aluno egresso do curso de 
licenciatura exerça suas funções na escola básica? 
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Comentar sobre o suporte nas disciplinas de prática de ensino no caso de haver tutoria para 
essa disciplina. 
 
 
Sobre a avaliação geral dos programas a distância 
 
12) Quais são as inovações de valor que os programas de formação à distância podem propiciar, na 

disciplina da qual o Sr(a). é tutor, para formação de professores para a escola básica, em cursos 
de licenciatura? 

 
13) Quais os cuidados necessários, na disciplina da qual o Sr(a). é tutor, para a implementação de 

programas à distância de forma a evitar distorções e a perda qualitativa desta formação do 
professor de matemática? 

 
14) Por favor, faça comentários que julgue importantes sobre os cursos de formação de professores a 

distância oferecido por sua instituição. 
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APÊNDICE VII – Questionário Eletrônico submetido aos alunos 
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