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RESUMO 

 

 
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) – programa do Governo Federal – busca 

expandir vagas no ensino superior por meio da educação a distância (EAD), visando atingir 

camadas da população que enfrentam dificuldades de acesso ao ensino superior. A 

implementação do sistema EaD/UAB não prevê criação de novas instituições; a oferta de 

cursos nessa modalidade fica a cargo das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) já 

existentes e professores do quadro permanente das IPES e que atuam na modalidade 

presencial passam atuar, de forma súbita, na EaD. Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, 

tem como objetivo compreender os processos mediados pelos quais passam estes 

professores que, em geral, têm vasta experiência no ensino presencial e que passam a atuar 

(repentinamente) na modalidade de ensino a distância UAB. Para tal, observei a prática do 

professor Pedro que atua no Curso de Licenciatura em Matemática, ofertado por uma 

instituição pública de ensino superior na modalidade a distância, dentro do sistema UAB. 

Suas estratégias para ensinar Matemática a distância, entre elas, o uso de videoaulas, como 

recurso tecnológico e de comunicação chamaram a minha atenção. Para contextualizar o 

cenário local, quatro professores foram entrevistados. A partir de entrevistas, observações e 

estudos sobre o contexto, viñetas foram construídas para contar as histórias de Pedro e de 

seus colegas. Procurei fazer uma análise em que as ações dos sujeitos são históricas e 

culturalmente situadas. Para tanto, interpretei os dados a partir dos pressupostos teóricos da 

Teoria da Atividade (TA). Neste sentido, a partir das ações mediadas por artefatos da EaD, 

constituí a atividade de ensinar a distância no contexto da EaD/UAB na instituição 

pesquisada. Concluí que o docente não se torna professor a distância repentinamente, mas 

que esta transição se dá de forma processual que, por vezes, é lenta. Mais ainda, no 

contexto descrito, estes professores adquirem um perfil híbrido e atuam nas modalidades a 

distância e presencial, mesclando suas estratégias e suas mídias. Assim, como estudiosos do 

tema, cabe-nos entender, perceber e problematizar esta atividade que é a de formar 

professores na modalidade a distância no sistema UAB que se encontra em 

constituição/construção. Como produto desta pesquisa apresento uma página da web com 

materiais e dicas que, espera-se, poder auxiliar professores que se vêem repentinamente na 

prática docente no sistema EaD/UAB.  

PALAVRAS-CHAVE: EaD/UAB; Formação de Professor de Matemática; Recursos s 

midiáticos; Teoria da Atividade, Educação Matemática. 

 



 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Open University of Brazil System (UAB) - a federal government program - seeks to 

expand access to higher degree education through distance learning; this program targets 

sectors of population who live in areas with difficult access to a public higher education 

institution. The implementation of Distance Learning/UAB (DL/UAB) does not account 

for the establishment of new institutions; existing public higher education institutions 

(IPES), traditionally acting in the face-2-face (f2f) education mode, are the ones in charge 

of offering new undergraduate courses in DL mode. Also, according to this program, 

existing permanent staff and teachers of the same IPES, working in the f2f mode, will be 

the ones who will be teaching in the DL mode. This research, with a qualitative approach, 

aims to understand the mediated processes that these teachers, who generally have 

extensive experience in f2f classroom teaching, go through when suddenly start acting in 

DL in the UAB system. To this end, I observed the practice of Pedro, a teacher in a 

Mathematics Undergraduate Course, offered by a public institution of higher education in 

the distance-learning mode, within the UAB system. His strategies for teaching 

mathematics at a distance, among them the usage of video classes as a resource and 

communication strategy, were brought to my attention. To characterize the local scene, I 

interviewed four other teachers in the same Math course. From these interviews, 

observations and studies on the context, viñetas were built to tell the stories of Pedro and 

colleagues. I have sought to make an analysis in which the actions of the subjects were 

historical and culturally situated. For this, I interpreted the data from the theoretical 

principles of Activity Theory (AT).  In this sense, from the DL artifacts mediated actions 

of the subjects, I constituted the activity of teaching in the context of DL/UAB in the 

institution studied. I have concluded that f2f teacher does not become a DL teacher all the 

sudden, but that this is a, sometimes, slow transition process. Moreover, in this context, 

these teachers acquire and operate a hybrid profile in both the distance and f2f learning 

mode, mixing their strategies and media. Thus, as researchers, we must understand, 

perceive and question this activity (DL/UAB) which is still in constitution. As a product of 

this research, I present a web page with tips and material that, hopefully, will assist 

teachers who see themselves suddenly in the distance education teaching practice/UAB. 

KEYWORDS: DL / UAB, Teacher Training Mathematics; Media Resources; Activity 

Theory, Mathematics Education. 
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Pedro 

Há quase oito anos, o técnico em manutenção de computadores e licenciado em 

Matemática passaria a lecionar em um curso superior presencial, em uma 

instituição privada. Neste início, a sua formação técnica o fez assumir disciplinas 

ligadas à informática e ao uso de tecnologia no ensino. Neste mesmo período, este 

professor produzia materiais sobre uso de tecnologia no ensino, uma vez que não 

havia muitos textos, escritos na língua portuguesa, a respeito. Em suas disciplinas, 

incentivava o uso de alguns softwares livres, por exemplo, o CAR
1
 para o ensino de 

Geometria e o BrOffice para produção e edição de provas. 

Este é o professor Pedro, de fala articulada e metódica, postura cordial e 

interessada que, atualmente, leciona no ensino a distância, em uma instituição 

federal de ensino superior, do estado de Minas Gerais. Depois de larga experiência 

com ensino presencial, esta nova modalidade, a EaD/UAB, aparentemente teria 

interferido nas suas concepções e na sua prática docente. 

Incomodou-se com as questões emergentes do ensino a distância e estava disposto a 

mudar para aprimorar sua prática neste novo contexto. Suas ações eram difundidas 

pelos corredores da instituição e atingiam os demais professores, que o procuravam 

solicitando sempre a sua ajuda e o seu apoio para lidar com situações diversas da 

EaD/UAB. 

Pedro tornou-se alvo de minha atenção após observar seu envolvimento com a modalidade 

de ensino a distância, sua articulação com recursos tecnológicos aplicados ao ensino e seu 

conhecimento das bases teóricas que fundamentavam cada uma de suas ações. Para 

fundamentar seu trabalho, Pedro considera, principalmente, suas leituras no mestrado
2
 em 

Educação Matemática. Em sua pesquisa de mestrado ele trabalhou com argumentações e 

provas; atividades exploratório-investigativas e Geometria dinâmica. Este professor faz 

amplo uso de algumas das tecnologias da informação e comunicação que, nos dias de hoje, 

parecem estar relacionadas diretamente ao processo (quando não mencionado como 

condição sine qua non) de estar envolvido na educação a distância. Com esse modo de ser, 

                                                 
1
 Software de Geometria dinâmica. Ver Glossário. 

2
 Pedro possui graduação em Ciência do Primeiro Grau pela Faculdade de Filosofia de Passos (1997), 

graduação em Habilitação Plena Em Matemática pela Faculdade de Filosofia de Passos (2001) e mestrado em 

Educação (Matemática, Cultura e Práticas Pedagógicas) pela Universidade São Francisco - Itatiba (2008). 

Informações obtidas no Currículo do Sistema de Currículos Lattes, deste docente. 
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observamos que Pedro é um caso e não a regra, pois a minha experiência passada com a 

EaD/UAB, na Instituição B
3
, e as entrevistas conduzidas com outros professores que atuam 

no mesmo curso que Pedro (Instituição A), mostram que estar na EaD, não implica, 

necessariamente, estar envolvido com o uso dessas tecnologias.  

Por estas razões, acreditei que este professor seria um bom sujeito de análise, sobre como 

trabalhar no ensino a distância, uma vez que as concepções de EaD parecem requerer o 

uso/intermediação das tecnologias de comunicação.  

A partir do primeiro contato com este professor, várias questões emergiram, como: A 

plataforma utilizada era potencialmente explorada? Como ensinar aos estudantes 

habilidades para envolver-se mais nos fóruns e aumentar sua interação com os demais 

participantes? As videoaulas propostas por ele seriam uma solução para minimizar as 

distâncias entre professor e alunos, contribuindo para o ensino/aprendizagem?  

Pensei então que a desenvoltura deste docente, aparentando fácil adaptação à nova 

realidade – por exemplo, não ter seus alunos por perto – seria muito peculiar. Minhas 

experiências em EaD/UAB, em outra instituição, fez-me acreditar que conhecer (estudar e 

divulgar) as estratégias de Pedro poderia influenciar positivamente outros docentes. 

Delineava-se assim, o sujeito principal de minha pesquisa.    

                                                 
3
 Nesta pesquisa, destaco duas instituições federais de ensino superior nos quais vivenciei a experiência da 

EaD/UAB: a Instituição A, instituição na qual eu realizei esta pesquisa; e a Instituição B, instituição em que 

atuei como tutora a distância. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, temos testemunhado no cenário educacional a expansão expressiva da 

oferta de ensino superior, como pode ser constatado pelo projeto de lei da reforma do 

Ensino Superior, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e divulgado em 

matéria veinculada pelo portal do Ministério da Educação (MEC)
4
 em meados de janeiro 

de 2009. De acordo com este projeto, em cinco anos seriam geradas 125 mil novas 

matrículas na rede de ensino superior, acarretando um aumento de 21,75% sobre o total de 

alunos, devido à construção e/ou ampliação de 40 novos campi. Com o objetivo de 

alcançar essa meta, o Governo Federal institui projetos de incentivo à educação, como o 

Programa Universidade para Todos - ProUni, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, e a Universidade Aberta 

do Brasil - UAB (BRASIL, 2011/I). 

O ProUni tem como finalidade conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 

graduação em instituições privadas de educação superior, a candidatos que satisfazem 

algumas condições, como ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa e ser 

oriundo de instituição públicas de ensino básico, bolsista em instituição privada de ensino 

ou ser deficiente físico (BRASIL, 2011/II). 

O REUNI, por sua vez, busca ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A 

meta é dobrar o número de alunos nos cursos de graduação, no período de dez anos, a 

partir de 2008, e permitir que mais 680 mil alunos ingressem nos cursos de graduação 

(BRASIL, 2011/III). 

Finalmente, o projeto UAB tem como objetivo ofertar cursos superiores por meio da 

Educação a Distância (EaD) em regiões distantes dos grandes centros, onde o acesso ao 

ensino superior de qualidade é considerado difícil. Este projeto será detalhado no corpo 

deste trabalho, uma vez que esta pesquisa se insere no contexto da UAB. Contudo, é 

importante referirmos a este projeto juntamente com os anteriores, pois, assim como o 

ProUni e o REUNI, a UAB,  em termos de número de alunos, encontra-se em franca 

expansão:  

                                                 
4
 BRASIL, 2011 (IV) - Medidas anunciadas contemplam cinco áreas da educação. 
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Até 2010, o Sistema UAB prevê o estabelecimento de mil pólos 

estrategicamente distribuídos no território nacional. Até 2013, o sistema 

ampliará sua rede de cooperação para alcançar a totalidade das IPES 

brasileiras e atender a 800 mil alunos/ano. (BRASIL. UAB, 2011) 
 5. 

Existem várias objeções e questionamentos por parte da comunidade de educadores 

brasileiros no que diz respeito à modalidade de ensino a distância. Entretanto, na visão de 

Borba, Malheiros e Zullato (2007), se para muitos, a Educação a Distância (EaD) é algo 

que precisa ser extinto para não ameaçar a qualidade do ensino, para outros ela representa a 

democratização das vagas públicas das universidades e o  único meio de acesso a elas.  

Nesse sentido, Lima et. al. (2009), em pesquisa realizada com alunos de um curso superior 

a distância da UAB, observam que, antes do advento da UAB, nas regiões em que os 

cursos deste sistema foram ofertados, era comum encontrarmos pessoas – potenciais 

estudantes – que, na ausência de uma instituição pública de ensino superior no local ou 

redondezas, não frequentavam o ensino superior por não terem condições de pagar um 

curso em uma instituição privada.  Com isso, o curso ofertado na modalidade a distância 

do sistema UAB passa a ser uma alternativa encontrada por muitos destes sujeitos na busca 

por uma formação em nível superior.  

Ainda, o controverso debate sobre a “má” qualidade dos cursos a distância, quando 

comparados aos da modalidade presencial, é fomentado pela reportagem “Educação a 

distância vale a pena entrar nessa?” divulgada na Revista Nova Escola
6
, em novembro de 

2009, que mostra que esta crença pode ser desmistificada. Ela aponta um estudo, realizado 

em 2007, por Dilvo Ristoff, na época, diretor do Departamento de Estatísticas e Avaliação 

da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), que comparou os resultados do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), realizado em 2006, nas modalidades presencial e a distância e, das 

13 áreas em que o confronto foi possível, os alunos da EaD/UAB tiveram melhor 

desempenho em sete: Pedagogia, Biologia, Física, Matemática, Ciências Sociais, 

Administração e Turismo.  

Pessoalmente, tive a chance de atuar como tutora a distância em uma instituição federal de 

ensino superior dentro do sistema UAB. Tal experiência, a expansão da UAB, bem como 

                                                 
5
 Nesta citação, IPES é a sigla para Instituição Pública de Ensino Superior. 

6
 Revista Nova Escola, Edição 227 | Novembro 2009  

http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/227.shtml
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discussões que norteiam a qualidade e a importância do ensino superior a distância foram 

elementos que me impulsionaram na escolha da temática desta pesquisa. Outros elementos 

serão apontados a seguir.  

1.1 A pesquisa  

Neste trabalho enfatizei a atividade do professor Pedro, professor de um curso de 

Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância, dentro do sistema UAB 

(EaD/UAB
7
). Assim como muitos professores desta modalidade de ensino, dentro do 

sistema UAB, Pedro vem do ensino presencial e não foi previamente capacitado para atuar 

na EaD/UAB. Pedro é adepto ao uso de videoaulas
8
, como recurso tecnológico para suas 

aulas, no curso de licenciatura em Matemática (EaD/UAB).  

Utilizei algumas das experiências deste docente, com o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação - TIC’s, para apontar aspectos que caracterizam a educação a distância, 

pois, acredito que esta modalidade requer o uso de tecnologias diversas. Além disso, suas 

estratégias ajudaram no desenvolvimento do produto deste mestrado, que espero, venha 

contribuir para a prática de professores que atuam/atuarão no ensino online
9
.  

Utilizaremos a Teoria da Atividade
10

 na perspectiva do pesquisador finlandês Engeström 

para fazer a análise dos dados desta pesquisa.  

1.1.1 Origem do Trabalho 

Desde que ingressei no curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal de 

Minas Gerais, atuei na área de ensino em diferentes níveis e instituições (aulas particulares, 

pré-vestibulares, escolas regulares – Ensino Fundamental e Ensino Médio, supletivo e 

                                                 
7
 A partir deste ponto, a notação EaD/UAB referir-se-á ao Ensino a Distância dentro do Sistema UAB. Ou 

seja, refere-se ao projeto de iniciativa do Governo Federal para expandir as vagas públicas do ensino superior 

em que os cursos a nível superior são oferecidos na modalidade a distância. O funcionamento destes cursos 

tem legislação específica e informações mais precisas são obtidas no site 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php.  
8
 O termo “videoaulas” será utilizado, neste trabalho, para designar vídeos produzidos com a captura da tela 

do computador. Recentemente, Pedro contou-me que passou a utilizar a denominação “screencasts” para 

denotar estas videoaulas. 
9
 Borba, Malheiros e Zulatto (2007) utilizam a terminologia “EaD Online” que se refere à “modalidade de 

educação que acontece primordialmente mediada por interações via internet e tecnologias associadas” e 

Azevêdo (2003) refere-se ao estudante EaD, como “aluno online”. A partir deste momento o termo “online” 

será utilizado assim como em Borba, Malheiros e Zulatto (2007) e Azevêdo (2003). 
10

 Esta teoria será apresentada no Capítulo 2 de forma mais detalhada. 
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instituições de ensino superior). Atualmente, sou professora concursada do Colégio 

Técnico – COLTEC, da UFMG.  

A origem desta pesquisa parte desta minha atuação como tutora a distância de um curso de 

Licenciatura em Matemática, ofertado na modalidade a distância, dentro do sistema UAB, 

por uma Instituição, aqui denominada como a Instituição B, durante vinte meses dos anos 

2009 e 2010. Devido à minha inexperiência e também de grande parte dos participantes 

desse curso – coordenador, professores, tutores e alunos – com a EaD, vivenciamos as 

dificuldades iniciais apresentadas por todos os envolvidos na criação deste curso: na 

produção do material didático, na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

adotado por aquela instituição, o Moodle, nas visitas às cidades onde eram ofertados o 

curso e nas interações que supostamente aconteceriam entre alunos, tutores e professores.  

Até aquele momento, eu mesma tinha inúmeras desconfianças sobre a seriedade e 

qualidade de cursos não-presenciais, especialmente, os cursos ofertados por instituições de 

iniciativa privada, pois tinha a impressão de que os alunos ingressavam nestes cursos sem 

o preparo, normalmente, exigido nos cursos da modalidade presencial. No entanto, estas 

desconfianças mostraram-se preconceituosas, uma vez que eu, mediante a nova 

experiência, tive a certeza de que não conhecia com profundidade cursos desta natureza.  

Em relação ao curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pela UAB, não percebia, 

até então, a viabilidade de se ensinar/aprender conteúdos Matemáticos a distância, por 

considerar que o tratamento destes conteúdos, mesmo nos cursos presenciais, exigia muito 

dos estudantes e demandava destes grande dedicação. Além disso, eu não percebia o 

caráter social e democrático do projeto UAB. Porém, meu envolvimento e minha 

identificação, com o trabalho de tutora, mudaram minhas concepções sobre esta 

modalidade de ensino e motivaram a proposição desta pesquisa. Atualmente, percebo que 

os cursos EaD/UAB são tão sérios quanto os oferecidos na modalidade presencial e 

percebo que os estudantes desta modalidade, em certos aspectos, são até mais exigidos do 

que aqueles que realizam o curso presencial, dada a dificuldade de adaptação de alunos e 

professores a este novo modelo, conforme observamos nesta investigação.  
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1.1.2 Problematização 

Com a crescente disseminação da EaD, de forma generalizada, cresce também o número de 

estudiosos e pesquisadores em busca de modelos, estratégias e ferramentas para o ensino 

nessa modalidade.  

Contudo, o modelo proposto pela UAB apresenta características que o diferencia de outros 

modelos de cursos que são normalmente classificados como EaD. Descreverei o modelo 

proposto pela UAB com mais detalhes em seção posterior. Neste momento, ater-me-ei ao 

fato de que a implantação da UAB não implica na criação de novas Instituições de Ensino 

Superior (IES), mas na articulação das IPES já existentes. Dessa forma, os professores que 

atuam na UAB são, em sua maioria
11

, os mesmos docentes do quadro efetivo da instituição 

que oferece o curso e, de maneira geral, têm vasta experiência no ensino presencial. Em 

consequência, com a implementação rápida e emergencial de cursos superiores na 

modalidade a distância dentro do sistema UAB, podemos afirmar que muitos professores 

das IPES envolvidas tornam-se professores na modalidade a distância “da noite para o 

dia
12

”, uma vez que muitos destes passam a atuar na EaD/UAB sem passar por um 

programa de capacitação específico.  

Tal passagem ficou para mim evidente inicialmente na Instituição B e, posteriormente, na 

Instituição A, mas também pode ser observada no trabalho de Lopes (2010). Em seu artigo, 

Lopes traz resultados de sua pesquisa de doutorado, realizada em 2006, em que o trabalho 

de campo se desenvolve no cenário da UAB e cujo tema foi: “A formação de professores e 

os cursos de licenciatura na modalidade a distância: das informações que se tem à 

formação que se espera”, desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

A autora observa que 

(...) o modelo presencial não serve de parâmetro fechado para a 

estruturação e o desenvolvimento de processos de ensino pautado por 

essa dinâmica, embora permaneça incrustado em práticas e concepções 

de educação, por vezes, traduzidas para a modalidade a distância. Tal 

                                                 
11

 No curso de licenciatura em Matemática EaD da Instituição B, até então, percebi que a maioria dos 

docentes, que atuavam na EaD/UAB, atuavam no ensino presencial da mesma instituição. Havia a exceção de 

uma professora que já estava aposentada pela Instituição B, e que foi convidada a atuar na EaD/UAB. 

Enquanto a Instituição A (conforme será melhor explicitado adiante), em seu curso de licenciatura em 

Matemática EaD, possui professores exclusivos da modalidade e professores atuantes no ensino presencial, 

que são convidados para atuar na UAB. 
12

 A utilização da expressão “da noite para o dia” busca expressar a rapidez com que o sistema UAB está 

sendo disseminada a partir do ano de 2005 e, em conseqüência, a demanda que este processo cria por 

professores que ensinem “a distância”.  
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manuntenção pode ser justificada, em parte, pelo fato de os cursos 

desenvolvidos nessa modalidade raramente possuírem seu próprio corpo 

docente, estando sujeitos à atuação do corpo docente oriundo de distintas 

unidades da instituição em que tais cursos são desenvolvidos. Em geral, 

docentes provenientes de cursos presenciais (LOPES, 2010, p.3). 

De minha parte, no contexto da UAB, na Instituição B, percebia que muitos professores 

refletiam suas práticas docentes – até então, das salas de aulas presenciais – no curso de 

licenciatura em Matemática a distância. Por exemplo, observei que alguns professores 

seguiam uma rotina que lembrava uma prática tradicional em sala de aula presencial: 

disponibilizavam os materiais didáticos na forma impressa que, na prática, substituía as 

aulas expositivas, muitas vezes, sem considerar as dúvidas que naturalmente surgiriam em 

uma aula presencial; em outro momento, sugeriam exercícios sobre este conteúdo e, ao 

final de uma etapa, avaliavam através de provas impressas tradicionais. Ou seja, não 

observei uso de recursos específicos e propostos para EaD, como chats, videoconferências 

e webconferências, e as várias ferramentas disponíveis no Moodle.  

Minhas percepções e observações parecem ir ao encontro às das de Borba (2011) que, a 

partir de pesquisas realizadas no grupo de pesquisas GPIMEM
13

, sob sua coordenação, 

afirma que parte dos problemas da educação a distância deve-se à pequena presença de 

tecnologia digital e comunicacional, ou à domesticação da tecnologia, em que se observa, 

essencialmente, a digitalização do livro impresso.   

Apesar de acreditar que esta postura seja decorrente do processo repentino em que eles 

tornam-se professores na modalidade a distância, tais observações faziam-me questionar: 

“Será que o ensino a distância não exige práticas pedagógicas específicas?” 

Retomando Lopes (2010), notei que esta pesquisadora apresentava questionamentos 

semelhantes, embora, nossas pesquisas, por exemplo, tenham sido desenvolvidas em 

instituições e cidades diferentes. 

Diante dessa realidade, é mister reconhecer que a educação a distância e 

seu crescimento implicam mudanças profundas das estruturas 

educacionais atuais. Implicam mudanças tanto estruturais e pedagógicas 

quanto estruturais. (...) pela necessidade de compreender e incorporar a 

tecnologia como meio imprescindível à condução e gerenciamento de 

                                                 
13

  O Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática é formado, em sua maioria, 

por professores, alunos e ex-alunos do Programa de Pós Graduação em Educação Matemática, além de 

estudantes de graduação envolvidos em projetos de iniciação científica da UNESP - Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de Rio Claro/SP. Disponível em: 

http://www.rc.unesp.br/gpimem/. 

http://www.rc.unesp.br/gpimem/
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cursos nessa modalidade, especialmente, porque boa parte do corpo 

docente com ela envolvido possui pouca ou nenhuma formação para tal. 

Esta falta de formação e experiência para incorporar a tecnologia ao 

processo de ensino e aprendizagem tem-se configurado em um grande 

desafio, já que a maioria somente aprende ou trata, minimamente, com 

essa questão ao desempenhar sua função docente nesses cursos (LOPES, 

2010, p.3). 

Por outro lado, embora não conheça estudos específicos, observo, em minha prática, que 

não é raro o aluno da EaD/UAB reclamar pela  “mesma qualidade” de ensino que tem o 

aluno de uma “federal”
14

 na modalidade de ensino presencial. Na fala destes alunos, 

“mesma qualidade”, entre outros significados, quer dizer “apresentação” e/ou “exposição” 

do conteúdo por parte do professor responsável por uma disciplina, reproduzindo assim a 

tradicional forma transmissiva de ensino. A falta de encontros presenciais – onde o 

professor (em tese) transmitiria o conteúdo – faz com que alunos, apesar de desfrutarem 

(com satisfação) da não obrigatoriedade da presença em hora e local marcados como 

ocorreria no ensino presencial, paradoxalmente questionem uma ressentida “distância” na 

relação entre aluno e professor.  

Neste sentido, as coordenações dos cursos procuram responder a essa demanda, ora 

promovendo encontros presenciais nos pólos com a presença de professores ou tutores a 

distância
15

 – todos eles vindos diretamente da instituição que oferece o curso –, ora por 

meio da produção de vídeo/webconferências
16

.   

Borba, Malheiros e Zulatto (2007), Lopes (2010) e Foster (2007) buscam encontrar 

modelos de didática, instruções pedagógicas para se ensinar a distância, que atendam aos 

anseios dos estudantes online. Por outro lado, vários estudos e propostas para a EaD 

apontam a necessidade do aluno agir e construir o seu próprio conhecimento. Neste 

                                                 
14

 Assim como a expressão “padrão Global de qualidade”, no meio estudantil, é bastante comum ouvir a 

expressão “aluno da Federal”, que significa, além de ser aluno de uma instituição pública e gratuita de 

responsabilidade do Governo Federal, ser aluno de uma instituição de qualidade reconhecida. Contudo, 

reconhecemos que a palavra “qualidade” é interpretada subjetivamente. 
15

 Na UAB, atuam tutores presenciais (que auxiliam os alunos nos pólos de apoio presencial e estes residem 

nas cidades onde os cursos são oferecidos ou no entorno delas.) e tutores a distância (que auxiliam os alunos 

e tutores presenciais, virtualmente, uma vez que situam-se nas cidades onde encontram-se as IPES). 
16

 Investiguei em informes da UAB, divulgados no portal do Ministério da Educação e não encontrei 

exigências mínimas, generalizadas, sobre o encargo didático presencial. Aparentemente, a existência de 

exames presenciais é a única exigência legal. As instituições podem, então, criar regras específicas de cada 

curso.  “Os cursos ofertados no âmbito do Sistema UAB (...) respeitam regras gerais impostas pela legislação 

vigente e as regras internas de cada instituição”. “Os projetos pedagógicos da educação a distância devem 

respeitar as diretrizes curriculares nacionais (...) apresentando: currículo, número de vagas, sistema de 

avaliação dos estudantes com previsão de avaliações presenciais e a distância, e descrição das atividades 

presenciais obrigatórias”. http://uab.capes.gov.br 

http://uab.capes.gov.br/
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sentido, observei como tutora e, portanto, participante deste processo, que a maioria dos 

alunos tem dificuldade de estudar autonomamente, assim como o vemos “idealizado” em 

grande parte dos projetos pedagógicos que propõem um curso à distância.  

Assim, como professores da EaD/UAB têm respondido às demandas dos alunos que 

encontram-se distantes? Ou ainda, como o sistema EaD/UAB tem trabalhado no sentido de 

formar o desejado aluno autônomo e independente? Questões dessa natureza fizeram-me 

refletir sobre as ações e os recursos didáticos que estão sendo utilizados para esta 

modalidade de ensino, mais especificamente no curso de licenciatura em Matemática 

ofertado pela UAB, na Instituição A.  

1.1.3 Questões de Pesquisa 

No período inicial que precedeu a implementação dos cursos de graduação pelo Sistema 

UAB na Instituição B, alguns professores passaram por programas de capacitação para, 

entre outros, atuarem na plataforma Moodle
17

, ou para desenvolver e produzir material 

escrito específico para o ensino na modalidade a distância. Contudo, nos dias atuais, tanto 

na Instituição A como na B, muitos professores incursionam na EaD/UAB sem passar por 

um único programa de qualificação. Assim, me questionava: Como teria sido tal incursão? 

Qual seria a sua percepção sobre principais diferenças didáticas? Que recursos 

tecnológicos estes professores utilizam?  Como é o material didático adotado? Como estes 

professores vêem a interação entre os participantes?  

É importante destacar que, como tutora a distância na Instituição B, cogitei inicialmente 

realizar este estudo nesta universidade. Entretanto, conversas informais e exploratórias, 

que mantive com diferentes profissionais (tutores, professores e alunos) envolvidos nos 

cursos a distância ofertados pela Instituição A, despertaram a minha curiosidade em 

relação à proposta, relativamente, diferenciada de sua prática pedagógica.   

Chamaram a minha atenção algumas estratégias utilizadas por estes profissionais em suas 

“salas de aula virtuais”, em particular, a utilização das pequenas videoaulas, produzidas 

localmente por estes mesmos profissionais. A utilização e concepção de uso deste recurso 

era um diferencial no que diz respeito ao curso onde eu atuava. Além disso, observei o uso 

                                                 
17

 No capítulo que se segue, explico o que é a plataforma Moodle. No momento, basta dizer que é o ambiente 

virtual de aprendizagem adotado pela Instituição B para intermediar a comunicação instituição-alunos dos 

cursos ofertados na modalidade a distância. 
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de outros recursos didáticos, como videoconferências e webconferências que, 

praticamente, não eram utilizados no curso de Licenciatura em Matemática (EaD/UAB) da 

Instituição B
18

. Decidi, portanto, realizar minha pesquisa na Instituição A.  

Esta pesquisa tem como proposta responder à questão geral:  

Qual o papel mediador
19

 (ou não) das diversas ferramentas, disponíveis para a EaD, nas 

ações dos professores de Matemática, com experiência no ensino presencial, ao se 

tornarem, repentinamente, professores na modalidade a distância UAB?   

Neste trabalho pretendo analisar o papel mediador de alguns recursos tecnológicos 

utilizados por Pedro, professor com experiência no ensino presencial, que passa a atuar na 

UAB. Utilizei os termos “mediador” e “ações” considerando as definições e conceitos da 

Teoria Histórico-Cultural da Atividade, que abordarei de forma mais detalhada no próximo 

capítulo. 

Para contextualizar as ações de Pedro, entrevistei, ainda, quatro professores que, como 

Pedro, têm experiência no ensino presencial e, em pouco tempo, passaram a transitar entre 

os campos da docência presencial e da docência online (no sistema EaD/UAB). Com isso, 

pretendi apresentar o contexto de docentes da EaD/UAB da Instituição A e, mais 

especificamente, o papel destes no cenário local em que Pedro se insere, principalmente, 

quanto à forma como eles se organizam para a EaD, a partir de suas experiências no ensino 

presencial. 

1.1.4 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral compor os estudos que buscam conhecer de forma 

mais aprofundada os processos de ensinar Matemática na modalidade de ensino a 

distância, em um curso de graduação ofertado pelo sistema EaD/UAB.  

Nosso objetivo específico é: Identificar e Analisar o papel mediador das TIC’s nas 

ações de professores de Matemática com experiência no ensino presencial ao se 

tornarem, repentinamente, professores na modalidade a distância no sistema UAB. 

                                                 
18

 Durante os 20 meses que atuei como tutora na Instituição B, verifiquei a utilização de videoconferência, 

somente na aula inaugural do curso. Entretanto, dois, dos quatro, pólos em que o curso foi oferecido, neste 

período, não conseguiram conexão para transmissão. 
19

 Aqui utilizo os termos “mediador” e “ações” como definidos e utilizados pela Teoria Histórico-Cultural da 

Atividade que abordarei de forma mais detalhada em capítulo posterior.  
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Como aluna de um curso de Mestrado Profissional em Educação Matemática, existe a 

expectativa de que eu desenvolva uma proposta de aplicação prática do conhecimento 

adquirido em minha formação. Nesse sentido, proponho desenvolver um kit, que chamarei 

aqui, de “Kit de Primeiros Socorros” para o professor que atua, ou atuará, no ensino a 

distância com as características da EaD/UAB, contendo, entre outros, um tutorial para 

criação de videoaulas, incluindo exemplos aplicados à disciplina oferecida por Pedro, no 

semestre observado. Nas considerações finais, detalho melhor a produção deste material. 

1.1.5 Justificativa 

Acredito ser necessária a busca por metodologias que melhor se adequem ao modelo de 

ensino a distância. No ponto de vista de estudiosos sobre a EaD, como Peters
20

 (2003), há 

potencial nesta modalidade de ensino e a internet permite ampliar o conceito de aula, de 

espaço, tempo e de comunicação audiovisual, além de estabelecer novas relações entre o 

presencial e o virtual, o estar juntos e o estar conectados a distância. O professor de 

Matemática pode integrar “novas” mídias e novos recursos, para diversificar suas aulas, 

atividades e avaliações. 

Em vários momentos desta dissertação, no entanto, o leitor poderá questionar sobre a 

pequena presença, ou explícita, do “Ensino da Matemática”, neste trabalho. Questões da 

EaD, em geral, também são tratadas nesta pesquisa. E sobre a Matemática, em particular, 

sendo este um conteúdo que, para a sua compreensão, a visualização (gráficos, figuras 

geométricas, fórmulas) tem papel de destaque, a utilização de recursos tecnológicos, com 

funções visuais, como as videoaulas adotadas por Pedro, são de extrema importância para 

o ensino e aprendizagem da Matemática a distância. Este ponto de vista é também realçado 

por Borba (2011): 

Os softwares educacionais têm a capacidade de realçar o componente 

visual da matemática atribuindo um papel importante à visualização na 

educação matemática, pois ela alcança uma nova dimensão se for 

considerado o ambiente de aprendizagem com computadores como um 

particular coletivo pensante (LÉVY, 1993), onde 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 (p.3).    

                                                 
20

 Peters (2003) é autor alemão que realiza pesquisa no campo do ensino a distância desde 1965. Entre seus 

trabalhos estão A Educação a Distância em Transição e Didática do Ensino a Distância, escritos em 2002 e 

publicados pela Editora Unisinos em 2003. 
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Desse modo, entendo que a análise da prática de um professor com experiência com TIC’s 

no ensino de Matemática, juntamente com o “kit de primeiros socorros”, oriundos desta 

pesquisa, poderão contribuir com o trabalho de docentes que atuam no ensino a distância, 

especialmente, pela UAB.  

1.2 Estrutura da Dissertação 

Constituem esta dissertação, textos explicativos sobre a EaD, sobre a EaD/UAB (o ensino 

a distância inserido no projeto UAB) e sobre a Teoria da Atividade (TA), dados coletados 

junto ao professor Pedro, transcrições das entrevistas com os demais professores (quatro); 

análise da prática de Pedro de acordo com os pressupostos da TA e considerações acerca 

de todo o trabalho. Julgo ser este o resultado de muito empenho e guiado por duas 

pesquisadoras muito envolvidas e motivadas pelo tema. 

Neste capítulo intitulado Introdução (Capítulo 1), fiz uma pequena descrição do trabalho 

e da minha trajetória profissional, especialmente meu envolvimento com o ensino a 

distância. Em seguida, coloco as questões que nortearam esta pesquisa, os objetivos e uma 

justificativa. 

Na capítulo Teoria da Atividade (Capítulo 2), apresento um resumo do desenvolvimento 

da “Teoria da Atividade”, e os cinco princípios que ajudam a compreendê-la, considerando 

basicamente o trabalho do pesquisador finlandês Yrjö Engeström. 

Como há ofertas diferenciadas de ensino a distância, apresento A EaD – Um cenário 

Geral (Capítulo 3), com informes da EaD, que inclui uma pequena retrospectiva da 

trajetória do ensino a distância e características do projeto UAB.  

Em seguida, estruturo a pesquisa de campo, apontando Aspectos Metodológicos 

(Capítulo 4) que nortearam a condução desta pesquisa de cunho qualitativo, como: sujeito, 

contexto, procedimentos, registro e organização dos dados. 

Em seguida em Características do cenário local - Instituição A (Capítulo 5), apresento 

características do curso de Licenciatura da Instituição A. Apontei, principalmente, os 

recursos midiáticos disponíveis neste local, pois, após observar duas instituições (A e B) 
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que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática
21

, percebi que, apesar de ambas 

fazerem parte do projeto UAB, havia distinções entre elas, em suas formas de 

funcionamento, principalmente, no que se refere às mídias utilizadas.  

Apresento, então, alguns informes sobre a prática de um professor, denominados viñetas, 

que incluem as Ações de Pedro (Capítulo 6) mediadas por artefatos.  

De posse dos dados coletados e com os objetivos bem definidos, escolhi realizar a análise 

destes dados dentro da abordagem da Teoria Histórico Cultural da Atividade, no capítulo 

denominado Constituindo a atividade de ensinar na EaD/UAB a partir das ações dos 

professores (Capítulo 7).  

Finalmente, nas Considerações, destaco algumas impressões, ponderações e possíveis 

contribuições deste trabalho. E, como consequência desta pesquisa, apresento meu produto, 

um “kit de primeiros socorros” para professores que atuam/atuarão nesta modalidade.  

                                                 
21

 Refiro-me às observações realizadas, durante a pesquisa de campo, nas instituições A e B, como 

pesquisadora e tutora, respectivamente.  Em ambas, conhecia aspectos do Projeto Pedagógico dos Cursos, a 

partir de conversas com seus respectivos coordenadores.  
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2. TEORIA DA ATIVIDADE 

 

O quadro teórico escolhido para análise dos dados desta pesquisa é a Teoria Histórico-

Cultural da Atividade, que tem origem nos estudos sobre a psicologia russa de Lev 

Vygotsky. Esta análise considera o contexto em que a atividade do sujeito ocorre, sendo 

que o nosso sujeito participa de uma atividade que é marcada culturalmente pela 

modalidade de ensino presencial e suas ações são definidas pelas escolhas de artefatos 

mediadores.  

Para Engeström (2001), a Teoria da Atividade (TA) se desenvolveu através de três 

gerações de pesquisa. Na primeira geração, os estudos sobre a atividade humana na 

perspectiva histórica-cultural teve origem com o psicólogo russo Lev Vygotsky, na década 

de 20, do século passado. Posteriormente, na chamada segunda geração, esta teoria foi 

sistematizada, principalmente, pelo discípulo de Vygotsky, Alexei Leont’ev. A geração 

atual, a terceira, é representada, especialmente, pelos trabalhos de Yrjö Engeström, 

Michael Cole, J. V. Wertsch e inúmeros pesquisadores de diversos países.  

De modo geral, a atividade é vista como um conjunto de ações conscientes e planejadas do 

ser humano para alcançar certo objetivo. O caráter intencional destas ações é o que 

distingue o homem de outros animais. De acordo com Davidov (1999) a atividade é: 

(...) uma forma específica da existência social de seres humanos 

consistindo na mudança intencional da realidade natural e social. Em 

contraste às leis da natureza, as leis sociais manifestam-se somente 

através da atividade humana que constrói novas formas e [novas] 

características da realidade, transformando, portanto, o material inicial 

em produtos. Toda atividade conduzida por um sujeito inclui metas, 

meios, o processo de modelar o objeto e os resultados. Na realização da 

atividade, os sujeitos também mudam e desenvolvem a si mesmos (p.39) 
22

.  

Em seguida, discorrerei brevemente a respeito das gerações da TA (ENGESTRÖM, 2001) 

e, em seguida, sobre os princípios que norteiam as pesquisas da chamada terceira geração 

que tem maior destaque nesta investigação.  

                                                 
22

 Activity is a specific form of the societal existence of humans consisting of purposeful changing of natural 

and social reality. In contrast to the laws of natural, societal laws manifest themselves only through human 

activity that constructs new forms and features of reality, thus turning the initial material into products.  Any 

activity carried out by a subject includes goals, means, the process of molding the object, and the results. In 

fulfilling the activity, the subjects also change and develop themselves.  
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A primeira geração, cujos trabalhos estão concentrados nas pesquisas de Vygotsky, 

desenvolveu-se em torno do conceito de mediação. Para este autor, “o homem” e “o meio 

em que vive” formam uma unidade que se relacionam de forma dialética. Ou seja, nesta 

relação, o homem transforma a natureza para atender suas necessidades vitais e neste 

processo desenvolve a si mesmo. Neste sentido, Vygotsky afirma que a relação do homem 

com o meio é sempre mediada. Mediada por instrumentos (ferramentas) e/ou signos 

(atenção, memória, pensamento, linguagem), que no contexto da TA, são entendidos como 

artefatos (ENGESTRÖM, 2001). Com isso, artefatos mediadores, sujeito e o objeto 

constituem os elementos do conhecido modelo triangular, como representado na Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo triangular. Criado a partir da reformulação do modelo de mediação proposto por 

Vygotsky. 

 

A limitação da primeira geração foi não analisar a atividade humana em seu aspecto 

coletivo. Nesse sentido, a segunda geração que se desenvolveu em torno dos trabalhos de 

Leont’ev, faz distinção entre ação individual e atividade coletiva (ENGESTRÖM, 2001).  

Para explicar a TA, Leont’ev (1981 apud, ENGESTRÖM, 1987) propõe um modelo de 

atividade em que esta se organiza por meio de seus elementos: atividade, ações e 

operações. A atividade é coletiva, direcionada a objeto e determinada pela necessidade; 

nessa concepção objeto é entendido como o motivo que norteia esta atividade. As ações 

que podem ser individuais, subordinadas a objetivos, compõem a atividade. As operações 

se referem aos procedimentos automatizados que o indivíduo implementa para alcançar o 

objetivo de cada ação; estas dependem das condições materiais e estratégias próprias, ou 

seja, de como atingir o objetivo desejado. 

A Tabela 1 representa os elementos da atividade, como propostos por Leont’ev e 

entendidos por Roth et al. (2005 apud KAWASAKI, 2008). Nesta tabela, destaca-se que a 
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atividade está associada a um motivo e desenvolve-se de modo consciente e coletivo. Cada 

ação, por sua vez, é subordinada a um objetivo, e ocorre de modo individual e consciente. 

Finalmente, a operação depende das condições e ocorre de forma incorporada e 

inconsciente.  

Tabela 1: Representação esquemática dos elementos delineados por Leont’ev: 

atividade, ação e operação. 

TIPO DE ORIENTAÇÃO PLANO 

Atividade Motivo Coletivo, consciente 

Ação Objetivo Individual, consciente 

Operação Condições Individual, inconsciente, incorporado 

 

Leont’ev explica estes elementos da atividade, por meio de um exemplo que se tornou 

famoso e é constantemente referenciado por diversos pesquisadores da TA: o exemplo da 

caça primitiva. Neste exemplo, os membros de uma tribo, quando engajados na atividade 

da caça, distribuem-se em ações diferentes. Por exemplo, um grupo desta tribo assume o 

papel de batedor, aquele que espanta o animal na direção dos outros. Outra função, durante 

a caça, é a do abatedor, aquele que mata as feras. Neste contexto, cada ação quando vista 

isoladamente não é significativa. Não haveria sentido, por exemplo, a ação isolada do 

batedor, que ao espantar os animais aparenta estar agindo no sentido contrário do objetivo 

da atividade. No entanto, juntas (espantar e abater) estas ações formam a atividade 

coletiva da caça, cujo motivo principal é obter comida e roupa (LEONT’EV 2004 apud 

PALMA, 2010). 

Para incorporar esta estrutura, Engeström expande o modelo triangular proposto na 

primeira geração por Vygotsky. Como vemos na Figura 2, este triângulo que pode 

representar ações individuais ou em grupos é o sub-triângulo superior no triângulo 

proposto por Engeström. Tal modelo expandido representa o sistema de atividade 

coletiva, e assim, temos a adição dos elementos: comunidade, regras e divisão de trabalho 

(ENGESTRÖM, 2001).  
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Figura 2: A estrutura de um sistema de atividade humana. Proposta por Engeström em 1987 

(ENGESTRÖM, 2001, p.135) 

 

Os elementos da estrutura da atividade representada na Figura 2 (ENGESTRÖM, 2001) 

podem ser explicados por Engeström (1993): 

No modelo, o sujeito refere-se ao indivíduo ou subgrupo cujo poder de 

agir é tomado como ponto de vista na análise. O objeto refere-se à 

“matéria prima” ou ao “espaço do problema” para o qual a atividade está 

direcionada e que é moldado ou transformado em resultados com o 

auxílio de ferramentas físicas e simbólicas, externas e internas 

(instrumentos e signos mediadores). A comunidade compreende 

indivíduos e/ou subgrupos que compartilham o mesmo objetivo geral. A 

divisão de trabalho refere-se tanto à divisão horizontal de tarefas entre os 

membros da comunidade quanto à divisão vertical de poder e status. 

Finalmente as regras referem-se aos regulamentos implícitos e explícitos, 

normas e convenções que restringem as ações e interações no interior do 

sistema de atividade
23

. (p.67, grifos do autor) 

A terceira geração trouxe a teoria para o ocidente e desenvolveu-se com o desafio de 

discutir questões como diversidade cultural e o diálogo, entre diferentes tradições e 

perspectivas. Neste sentido a terceira geração da TA tem o desafio de desenvolver 

                                                 
23

 In the model, the subject refers to the individual or subgroup whose agency is chosen as the point of view 

in the analysis. The object refers to the “raw material” or “problem space” at which the activity is directed 

and which is molded or transformed into outcomes with the help of physical and symbolic, external an 

internal tools (mediating instruments an signs). The community comprises multiple individuals and/or 

subgroups who share the same general object. The division of labor refers to both the horizontal division of 

tasks between the members of the community and to the vertical division of power and status. Finally the 

rules refer to the explicit and implicit regulations, norms and conventions that constrain actions and 

interactions within the activity system. 
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“ferramentas conceituais para compreender diálogo, perspectivas múltiplas e redes de 

sistemas de atividades em interação” (ENGESTRÖM, 2001, p.135).   

De acordo com Engeström (2001) o sistema de atividade é dinâmico e os elementos 

iniciais podem transformar-se em outros elementos. Neste sentido, um sistema de atividade 

pode interagir com outro. Com isso, não seria possível analisar um sistema de atividade 

isoladamente. Logo, este autor propõe um novo modelo expandido, que inclui pelo menos 

dois sistemas de atividade que se interagem e cujos objetos podem ser compartilhados. 

 

Figura 3: Dois sistemas de atividades de interação, como modelo mínimo proposto por Engeström 

(2001), na terceira geração. 

 

Na Figura 3, vemos um modelo que representa o sujeito participante de, no mínimo, dois 

sistemas de atividade. Estas atividades são direcionadas a objetos (Objetos 1 e 2) 

inicialmente diferentes, mas que potencialmente, compartilham um mesmo objeto final 

(Objeto 3).    

Atualmente, a teoria da atividade pode ser compreendida com a ajuda de cinco princípios 

(ENGESTRÖM, 2001) que dizem respeito à: 

1. Unidade de análise: A unidade de análise é um sistema constituído por, no 

mínimo, duas atividades – mediadas por artefatos e orientadas a objetos – vista em sua rede 

de relações com outros sistemas; 

2. Multivocalidade: Em um dado sistema de atividade os sujeitos trazem vários 

pontos de vista, tradições e interesses. Neste sentido, estas multivozes podem gerar 

problemas, exigindo a comprensão das ideias entre os participantes e a negociação das 

regras. Por outro lado, estes fatores podem proporcionar inovação; 
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3. Historicidade: Uma vez que os sistemas de atividades se transformam ao longo do 

tempo, seus problemas e potenciais só podem ser compreendidos com base em sua própria 

história. “Portanto, a dinâmica das ações, as tensões, os problemas e os frutos de uma 

atividade, muitas vezes, podem ser melhor compreendidos quando contextualizados 

historicamente” (KAWASAKI, 2008, p.114); 

4. Contradições: Contradições e tensões fazem parte de um sistema de atividades e, 

na TA, são considerados forças motrizes da mudança e do desenvolvimento (KAWASAKI, 

2008); 

5. A aprendizagem expansiva: Os sistemas de atividade podem sofrer mudanças 

qualitativas. As contradições podem se agravar levando a transformações expansivas, cujo 

objetivo ou motivo é alcançar um horizonte mais amplo de possiblidades do que o modo 

anterior de atividade. 

Estes princípios compõem os aspectos teóricos que podem contribuir para abordagem e 

análise do tema desta pesquisa. Neste sentido, iremos considerar o sistema de atividade de 

formação de professores, em universidades federais, onde vigoram cursos de licenciatura 

em Matemática nas modalidades presencial e a distância.  

A seguir, apresento o contexto geral em que se insere esta pesquisa, informes sobre EaD, 

UAB e suas características. 
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3. A EaD – UM CENÁRIO GERAL 

 

Como mencionado anteriormente, este trabalho se desenvolve em torno de um curso a 

distância, no sistema UAB, aqui denotado por EaD/UAB. Dessa forma, apresento 

inicialmente o que, na literatura de pesquisa, encontramos sobre as concepções de EaD. 

Posteriormente, a estrutura base da EaD dentro do Sistema UAB (o papel das Instituições 

Públicas de Ensino Superior , os pólos, os professores). 

3.1   Educação a distância 

A educação a distância é definida de diversas maneiras que, em geral, se assemelham ao 

caracterizá-la como um método em que professor e aluno estão distantes física e 

temporalmente. Ou seja, este modelo não pressupõe o contato face a face entre o docente e 

o discente, embora, em certos momentos, este contato possa acontecer. Na concepção de 

Moore (1973), 

Educação a distância pode ser definida como a família de métodos 

instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são executados em 

separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que 

numa situação presencial (contígua) seriam desempenhados na presença 

do aprendente de modo que a comunicação entre o professor e o 

aprendente deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, 

mecânicos e outros (MOORE, 1973 apud BELLONI, 2001, p.25). 

Nesta modalidade de ensino, a mediação é realizada por alguma ferramenta de 

comunicação. Com a modernização destas ferramentas e principalmente, com o advento da 

internet, é possível, na EaD, contar com uma variedade de recursos que possibilitam um 

contato eficiente entre professores e alunos. Algumas ferramentas de comunicação 

permitem, inclusive, interações em tempo real – interação síncrona
24

 –, o que minimiza os 

prováveis problemas gerados pela separação física. Por outro lado, a separação de tempo e 

espaço permite que estes alunos estudem em qualquer horário e local; por exemplo, em 

casa, no trabalho ou, até mesmo, na praia (BELLONI, 2001).    

                                                 
24

 Existem duas formas de comunicação na Educação a Distância: Síncrona e Assíncrona. De acordo com o 

dicionário Aurélio online (2010) ao contrário das ações assíncronas, as ações síncronas acontecem ao mesmo 

tempo. No ensino tradicional, em que professor e alunos estão em sala ao mesmo tempo, temos um ensino 

síncrono. O mesmo ocorre com ensinos através de telefone, chat ou vídeo conferência. Quando professor e 

alunos não estão em aula ao mesmo tempo e o ensino ocorre através de recursos como email e fórum, temos 

um ensino assíncrono. Neste último caso, em geral, professores e alunos participam de discussões, perguntam 

ou respondem dúvidas em momentos diferentes. 
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Também na concepção de Moran (2009), educação a distância é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente. 

Assim, além da separação no tempo e no espaço entre professores e alunos, as concepções 

sobre a EaD pressupõem alguma (para não dizer várias) ferramenta(s) para mediar a 

comunicação. 

Diferente do senso comum, a EaD não é uma modalidade de ensino que surgiu com a 

internet. Historicamente, ela é uma prática bem antiga e seu início é marcado por modelos 

que não permitiam uma interação síncrona entre professor e aluno. Inicialmente, a 

produção de materiais didáticos se dava na forma escrita e, para o envio do material aos 

estudantes, os meios de transporte da época.   

Peters (2003) considera três períodos significativos no desenvolvimento da educação a 

distância: o primeiro, em meados do século XIX, marcado pela instrução por 

correspondência que acompanhou a industrialização do trabalho, e tinha como proposta 

suprir as deficiências no sistema educacional; o segundo em que, nas décadas 70, 80 e 90, 

passou a contar com o uso de meios de comunicação mais avançados como o rádio, a 

televisão, mais tarde, passou a contar com o fax e a produção de material com recursos 

audiovisuais como o audio e/ou videocassetes; e, por volta da década de 90, a educação a 

distância informatizada com importantes formas de abordagem, técnicas e estratégias, que 

emergiram com o advento e a expansão da internet. Ainda segundo Peters (2003), com a 

popularização da internet a educação a distância conquistou uma maior abrangência, 

ganhou mais credibilidade e superou algumas questões de tempo e espaço físico. 

3.2 Educação a distância no Brasil 

Farei aqui uma pequena retrospectiva da trajetória do ensino a distância no Brasil. Com tal 

retrospectiva, pretendo situar o surgimento da EaD, nos moldes da UAB, proposto pelo 

Governo Federal. 

De acordo com Vilarinho (2001, apud SILVA 2010), o primeiro curso a distância no Brasil 

do qual se tem notícia é um curso de datilografia por correspondência, que data 1891, 

oferecido via anúncio de jornal. Nesta mesma fase, marcada pelo ensino por 

correspondência, algumas instituições privadas ofereciam cursos de iniciação profissional. 
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Com destaque para o Instituto Rádio Técnico Monitor, fundado pelo imigrante húngaro 

Nicolás Goldberger, que em 1939 oferecia cursos de radiotécnico. Este instituto ainda 

mantém suas atividades e, atualmente
25

, possui mais de 30 mil alunos por todo país.  

Em 1941, o Instituto Universal Brasileiro foi fundado e, assim como o Instituto Monitor, 

oferecia cursos por meio de material didático impresso e, da mesma forma, existe ainda 

hoje (VILA, 2009). 

Na próxima fase, é integrado aos materiais impressos, o rádio. Neste período, os programas 

educativos brasileiros, via rádio, tiveram destaque a partir de 1923, com a fundação da 

primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por um grupo de 

cientistas e intelectuais do Rio de Janeiro, nos salões da Academia Brasileira de Ciências. 

Estes acadêmicos tinham como objetivo a divulgação e educação da ciência em todo o 

Brasil. Desde então, outros programas educativos oferecidos por meio do rádio foram 

instaurados.  

Vila (2009) destaca que o uso da televisão como recurso educacional teve início nos anos 

60, do século passado. Contudo, foi somente na década de 70 que surgiram as iniciativas, 

cujo veículo de comunicação principal era a TV. Dentre eles, tiveram maior impacto no 

país, o projeto Minerva (1970), Logos (1973), o Telecurso (1978) e o Mobral (1979).  

Na década de 90, a modalidade a distância enfrenta novos desafios, com o surgimento das 

redes satélites, correio eletrônico, internet e os programas de suporte informático 

(FOSTER, 2007). 

No Brasil, acompanhando a expansão da internet, houve a publicação de lei (Artigo 80 da 

Lei nº 9.394/96) envolvendo a educação na modalidade a distância. Esta criou a Secretaria 

de Educação a Distância (SEED) vinculada ao Ministério da Educação - MEC, permitindo 

um avanço da EaD no país (VILA, 2009). 

O Decreto n° 2494, artigo 1°, de 10 de fevereiro de 1998, conceituou o que se entendia por 

educação à distância no Brasil: 

Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

                                                 
25

 De acordo com o site do Instituto: www.institutomonitor.com.br. Acesso em Jul/2011. 

 

http://www.institutomonitor.com.br/
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organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação. 

Mais tarde, o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que revoga o Decreto 2.494/98 

vem definir a educação a distância, firmando que é: 

(...) a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Na web, encontram-se diferentes materiais didáticos, tais como textos, hipertextos, 

ilustrações, animações e softwares educativos. Com isso, no modo de ver de alguns autores 

(e.g.; PETERS, 2003), tais recursos tecnológicos têm sido uma grande promessa para a 

melhoria da educação, pois o acréscimo de novas mídias causa um impacto “enorme” 

sobre professores e alunos. De acordo com Peters (2003), docentes e estudantes têm que 

repensar os processos de ensino e a aprendizagem na modalidade EaD. 

De fato, o surgimento da internet propiciou a diversificação de possibilidades nos modelos 

de EaD. As tecnologias ligadas à internet estão incluídas como ferramenta de mediação em 

diversos programas e propostas de ensino a distância. 

No Brasil, assim como em outros países, a modalidade de ensino a distância tem se 

disseminado através de inúmeras iniciativas das instituições de ensino tanto privadas, como 

das do setor público.  

3.3 O Ensino Superior a Distância 

De acordo com Silva (2010), os primeiros cursos de ensino superior foram oferecidos pela 

Universidade de Londres, que criou um programa externo, em 1858, para atender pessoas 

que residiam em localidades onde não havia faculdades.  

A Open University (OU), Reino Unido, é considerada uma das maiores e mais tradicionais 

instituições de ensino superior EaD do Ocidente. Em 1971, possibilitou o ingresso de 

24.000 estudantes, nos diversos cursos oferecidos. Em 1996 registrou-se matriculados mais 

de 150.000 alunos e um valor superior a 50.000 materiais de aprendizado (RODRIGUES, 

1998).   
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A OU envia os materiais por correspondência. Eles podem incluir: livros didáticos, 

especialmente escritos; materiais de ensino online; cd’s de áudio; dvd’s; softwares; 

equipamentos emprestados para trabalhos práticos, principalmente nos cursos de ciência e 

tecnologia. Além do acesso ao site do curso
26

.  

Nos últimos 40 anos, a OU contou com mais de 2 milhões de estudantes. Atualmente, 

oferece 570 cursos, nos diferentes níveis, graduação, pós-graduação; cursos de longa 

duração ou introdutórios. 

No Brasil, a partir da década de 90, com a expansão da internet, algumas instituições de 

ensino superior públicas iniciaram suas experiências com a EaD, com destaque para a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC que, em 1994, ofertava o curso de 

Ciências Naturais e Matemática e a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT que 

ofertava, em 1995, o curso de Pedagogia.  

A Lei de Diretrizes e Bases, n. 9394, em 20 de dezembro de 1996, regulamentou a 

educação a distância no Brasil em todos os níveis. Assim, iniciativas do governo, 

vinculadas ao MEC, incentivavam, neste período, a oferta de cursos para formação de 

professores que atuariam no Ensino Fundamental das regiões próximas às localidades dos 

pólos (SILVA, 2010). 

Em 2008, havia 5.080.056 alunos matriculados em cursos superiores no Brasil, de acordo 

com o Censo da Educação Superior de 2008, divulgado no portal do MEC, incluindo 

cursos superiores presenciais e a distância. Destes, quase 75% dos universitários brasileiros 

estudam em instituições privadas. 

Do ponto de vista das instituições, em 2007
27

, 115 instituições (entre públicas e privadas) 

ofereceram cursos na modalidade a distância. De 2007 a 2008 as matrículas na EaD 

cresceram 96,6%, correspondendo a 14,3% da oferta de ensino superior no país. Ao todo, 

                                                 
26

 Dados disponíveis na página da OU. Disponível em: http://www.open.ac.uk/. Acesso em: 17/07/2011. 
27

 Recentemente (IBGE, 2010), foi realizado um novo censo no país. Com o crescimento da oferta dos cursos 

superiores na modalidade a distância no setor publico, acreditamos que houve mudança significativa destes 

números.  

http://www.open.ac.uk/
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727.961 universitários optaram pelo ensino superior não presencial. Desses 727.961 

alunos, temos que mais de 60% – 448.973 – estudam em cursos particulares
28

. 

No setor público, a principal iniciativa foi da UAB. Com a proposta de democratizar o 

acesso às universidades públicas, sua meta principal é atingir sujeitos que vivem em 

regiões de difícil acesso às instituições públicas de ensino superior. Em seguida, discorrerei 

sobre este programa. 

3.4 A Universidade Aberta do Brasil – UAB 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituído pelo Governo Federal, através 

do Decreto 5.800, do dia 8 de junho de 2006, busca ampliar a oferta de programas de 

educação superior por meio da educação a distância. Junto com o ProUni e o REUNI, faz 

parte de um projeto ainda mais amplo do Governo Federal que tem como objetivo a 

expansão de vagas no ensino superior.  

A UAB estabeleceu como prioridade suprir a demanda de professores para a Educação 

Básica neste país. Ao mesmo tempo, estabelece como meta o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância.  

A UAB, em sua concepção, procura incentivar a colaboração entre a União – mediante a 

oferta de cursos e programas de educação superior a distância por Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES) já existentes e que atuam na modalidade presencial – e os governos 

estaduais e municipais – estimulando a criação de centros de formação permanentes por 

meio dos Pólos de Apoio Presencial
29

 em localidades estratégicas do país. A Figura 4 

sintetiza a logística de funcionamento deste sistema. Note que uma Instituição de Ensino 

Superior pode atuar em mais de um pólo, que por sua vez, pode sediar mais de uma IES.  

Atualmente, há várias universidades públicas
30

 que, vinculadas a este sistema, passaram a 

ofertar cursos não presenciais nos diversos pólos distribuídos por todo o país. Embora a 

oferta dos cursos seja de livre escolha por parte das IPES, o programa UAB tem como 

                                                 
28

 Estas informações são do Censo da Educação Superior, realizado em 2008 pelo Inep, divulgadas pelo 

Ministério da Educação em novembro de 2009. Disponível em: http://www.portalead.org/ 
29

 Deste momento em diante, a palavra Pólos refere-se a Pólos de Apoio Presencial. 
30

 No site da UAB (http://www.uab.capes.gov.br/) consta a oferta de 866 cursos de Graduação, 

Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão, envolvendo 91 IES, abrangendo 686 pólos distribuídos em 

todo o Brasil. (acesso em 03/06/2009).   

http://www.portalead.org/
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prioridade oferecer cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores 

da educação básica, cujo deficit nacional atinge a casa das dezenas de milhares
31

. 

 

 

Figura 4: Modelo sintético do funcionamento da UAB (BRASIL.UAB,2011). 

 

Em seguida, sintetizo os papéis assumidos pelas diferentes instituições e pessoas 

envolvidas no Sistema UAB.  

O papel das IPES na UAB 

As ações pedagógicas – como a elaboração e oferta do curso, o desenvolvimento e a 

distribuição do material didático impresso, a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação para interação entre os professores, tutores e estudantes – ficam a cargo das 

IPES. 

A Instituição B, por exemplo, começou a ofertar cursos a partir de 2003. Atualmente 

oferece cursos em 18 pólos, distribuídos pelo estado de Minas Gerais. Assim como nos 

cursos presenciais, a seleção dos candidatos no sistema UAB segue, em parte, o modelo 

                                                 
31

 De acordo com o portal do MEC, somente no ensino médio, faltam 246 mil professores. A falta de 

professores é mais crítica nas disciplinas de física, química e matemática. Notícia publicada em: 14 de 

fevereiro de 2008. 
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tradicional de seleção de entrada nos cursos de graduação presenciais. Os candidatos 

devem prestar vestibular, organizado pelas IPES que ofertam os cursos. Na Instituição B, 

por exemplo, os candidatos a cursos a distância realizavam a primeira etapa, integralmente, 

do vestibular para os cursos presenciais, e somente a prova de redação integrava a segunda 

etapa. Atualmente, esta Instituição Adotou o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

como forma de seleção na primeira fase do vestibular.  

O certificado de conclusão – diploma – dos cursos oferecidos pela UAB é equivalente ao 

dos cursos presenciais, válido em todo o território nacional e os alunos dessa modalidade 

gozam dos mesmos direitos e deveres atribuídos aos alunos dos seus cursos presenciais. 

Nas IPES, para cada curso ofertado pelo sistema UAB, há uma equipe de pessoas 

envolvidas que é composta (1) pelo coordenador do curso (2) pelo coordenador de tutores, 

(3) pelos professores responsáveis pelas disciplinas ofertadas no curso, (4) pelos tutores a 

distância. As equipes, por sua vez, são coordenadas por um coordenador da UAB que é 

designado pelo reitor da Universidade. As instituições contam também com o apoio de 

profissionais com formação técnica para o apoio logístico na área de informática e serviços 

de secretarias (BRASIL, 2011/I). 

O professor, chamado de conteudista/especialista – pela concepção do sistema UAB – é 

quem concebe, desenvolve o material didático, organiza e ministra as disciplinas. Ele 

orienta e tem auxílio dos tutores a distância que, por sua vez, acompanham, dinamizam e 

orientam os estudos dos alunos – esclarecendo dúvidas relativas ao conteúdo e ao uso das 

ferramentas, entre outras ações. Este professor, em geral, é parte integrante do corpo 

docente da IPES
32

 e atua no ensino presencial. À exceção de algumas instituições, este 

professor tem carga horária completa no ensino presencial e atua de forma extraordinária 

na EaD/UAB.  

O tutor a distância, assim como o tutor presencial, é, de preferência, professor – na ativa 

ou aposentado – da rede pública (federal, estadual, ou municipal), com graduação 

compatível com a área de atuação do curso em que irá trabalhar. O tutor a distância opera 

diretamente da IPES e está em contato direto com os professores conteudistas/especialistas. 

Algumas de suas atividades englobam: auxiliar os alunos respondendo suas dúvidas nos 

fóruns, mensagens de correio e chats, corrigir atividades e provas, colaborar com o 

                                                 
32

 Na UAB/Instituição B um dos docentes era professor aposentado nesta instituição. 
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gerenciamento do AVA – com a disponibilização de tarefas, materiais didáticos e 

organização das atividades programadas pelo professor; auxiliar também os tutores 

presenciais no que diz respeito aos conteúdos e dúvidas sobre a organização da disciplina. 

Ocasionalmente, realiza visitas de apoio aos pólos, em geral, na aplicação das avaliações 

presenciais (BRASIL, 2011/I).  

Para todo profissional que atua na UAB, nas IPES e nos pólos de apoio presencial, existe o 

apoio financeiro que se viabiliza na forma de bolsas de pesquisa e estudo. Estas são 

concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ligado ao 

Ministério da Educação (CAPES/MEC) e fomentadas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC).  

Os pólos de apoio presencial 

Para fazer parte do consórcio UAB e oferecer os cursos na modalidade a distância, cada 

município ou micro-região se responsabiliza pela manutenção de um pólo de apoio 

presencial, compromisso este assumido pelos governos locais no momento da adesão ao 

consórcio. De acordo com “Modelo de polo de apoio presencial” (CAPES
33

), o pólo deve 

contar com infra-estrutura mínima para o funcionamento adequado das etapas presenciais 

previstas pelos cursos. Esta estrutura mínima é constituída por salas de aula, secretaria, 

laboratório(s) de informática, biblioteca para o atendimento dos cursos em geral e 

laboratórios específicos dos cursos ofertados (e.g; laboratório de Química).  

No que se refere à equipe local, cada pólo deve contar com: (1) o coordenador de pólo que 

se responsabiliza pela parte administrativa e pela gestão acadêmica; (2) os tutores 

presenciais, com mesma formação exigida para os tutores a distância,  que auxiliam os 

alunos em atividades realizadas presencialmente; (3) uma equipe técnica que deve ser 

composta por técnico de laboratório pedagógico, se for o caso, técnico em Informática, 

bibliotecário e auxiliar para Secretaria (BRASIL, 2011/I).  

Destaco aqui o papel do tutor presencial, que reside na região de abrangência do pólo 

onde exercerá suas atividades e pode, por exemplo, auxiliar o licenciando nas dificuldades 

e na compreensão dos objetivos do curso, promover a interação do grupo, avaliar 

                                                 
33

 Ver: “Modelo de pólo presencial”, disponível em:  http://www.uab.capes.gov.br.  Acesso em Nov. de 

2010. 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=31
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atividades desenvolvidas à distância e fomentar o uso da biblioteca e laboratórios do centro 

de apoio. 

Estudantes do curso de licenciatura em matemática na modalidade a distância 

De acordo com relato de outros pesquisadores, como Lopes (2010), em média, os alunos 

da EaD/UAB, nesta fase de implantação, são adultos com idade avançada: 

(...) formado em sua maioria por adultos, muitos já exercendo a docência, 

que geralmente podem dispensar tempo apenas parcial para o estudo e 

carecem, portanto, de um processo de formação sintonizado com a 

natureza do aprendizado para adultos (...) (p. 3). 

Em pesquisa realizada no início de 2009, desenvolvida juntamente com outras duas 

pesquisadoras, aplicamos um questionário aos duzentos estudantes da Instituição B, dos 

quais cento e trinta e dois alunos responderam (LIMA et al., 2009). Esta pesquisa tinha 

como objetivo identificar os motivos e expectativas de estudantes do curso de Licenciatura 

em Matemática (EaD/UAB) na Instituição B. 

Em relação à faixa etária dos estudantes, foi verificado que: 39 têm idade entre 17 e 25 

anos; 32 têm idade entre 26 e 30 anos; 25 têm idade entre 31 e 35 anos; 8 têm idade entre 

36 e 40 anos e 28 têm idade acima de 40 anos. Estes dados mostram que um número 

significativo de estudantes com mais de 25 anos e menos de 40 anos (Idem).  

Pela idade maior, muitos deles são chefes de família e trabalham para garantir seu sustento 

e de seus familiares. Pelos dados obtidos nesta pesquisa realizada, cerca de 60% deles 

exercem uma carga horária semanal de 40 h ou superior a isso. Este fato, muitas vezes, 

minimiza o tempo de estudo dedicado ao curso e prejudica o processo de ensino. Muitas 

vezes, a falta de tempo é a justificativa para a escolha da modalidade a distância. Fato este 

que leva a reprovações sucessivas e posterior evasão destes estudantes (LIMA, 

NASCIMENTO E QUADROS, 2009). 

A seguir, apresento os “Aspectos Metodológicos” desta pesquisa, onde classifico esta 

pesquisa como qualitativa. Neste capítulo, apresento o sujeito da pesquisa, bem como os 

demais participantes desta. Incluo, ainda, os procedimentos desenvolvidos e o modo como 

serão organizados os dados coletados. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta pesquisa, analisei as estratégias que professores de Matemática com larga 

experiência no ensino presencial utilizam ao se tornarem, “da noite para o dia”, professores 

na modalidade a distância. Entretanto, observei, inicialmente e principalmente, a atividade 

de Pedro, ou seja, a forma como se organiza a partir de sua experiência no ensino 

presencial. 

No início de minha observação a Pedro, percebi que ele fazia uso de várias ferramentas, 

softwares e vídeos. Acreditei, por isso, que ele era um bom exemplo de como lecionar a 

distância. No entanto, senti a necessidade de verificar a aceitação dos alunos, aos recursos 

utilizados por este docente. Neste sentido, juntamente com Pedro, apliquei um 

questionário para os estudantes. 

Além de Pedro, me envolvi com outros docentes, na Instituição A e B e, de modo geral, 

não percebia o mesmo “bom” envolvimento destes com os recursos tecnológicos. Mais 

uma vez, para me certificar que, provavelmente, encontraria outros professores, que 

atuaram/atuam no ensino presencial e, ao transitarem para EaD, não teriam a mesma 

articulação com as TIC’s, entrevistei quatro docentes da Instituição A. A escolha destes 

professores será melhor detalhada a seguir. 

Inicialmente, o objetivo e as questões que norteavam esta pesquisa eram: Investigar 

práticas de algum(s) professore(s) com experiência no ensino presencial, que 

repentinamente se tornaram docentes online: como foi esta mudança? Quais as principais 

diferenças didáticas? Que recursos utilizam? Como é o material, a interação entre os 

participantes? 

Entretanto, verificou-se que minhas questões iniciais não estavam de acordo com os 

encaminhamentos da pesquisa. Notei que Pedro retratava poucas informações sobre sua 

experiência no ensino presencial e, por outro lado, enfatizava as possibilidades de 

diferentes recursos tecnológicos para ensinar na EaD. Decidi, então, alterar meu objetivo 

que passou a ser: Analisar o papel mediador das TIC’s na atividade de professor(es) de 

Matemática, que atuam na Instituição A, vinculada a EaD/UAB e que possuem experiência 

no ensino presencial e, repentinamente, tornaram-se professores na modalidade a distância. 
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Considero, com isso, que o sujeito teve papel importante na construção na questão de 

investigação desta pesquisa. 

Voltei meu olhar para as atividades de professores, especialmente Pedro, sujeito desta 

pesquisa. Ou seja, utilizei as notas e transcrições das observações para responder as 

questões desta pesquisa e as entrevistas para apresentar o contexto de EaD, em que Pedro 

se insere. Enquanto as respostas dos questionários serão arquivadas para possíveis 

trabalhos futuros.   

4.1 Pesquisa qualitativa 

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que priorizei a descrição e a análise de 

fatos no contexto em que elas acontecem, a interação entre sujeitos, pesquisador e objeto 

de estudo, além da ênfase no processo de conhecimento e suas inter-relações (LÜDKE E 

ANDRÉ, 1986). 

A pesquisa qualitativa também pode ser caracterizada como sendo uma tentativa de se 

explicar em profundidade o significado e as características do resultado das informações 

obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de 

características ou comportamento (OLIVEIRA, 2007). 

Nesta pesquisa, fiz revisão da literatura relacionada ao tema, observações, entrevistas e 

análise de dados, que serão apresentadas na forma descritiva. 

O design deste trabalho se mostrou emergente, uma vez que a questão norteadora alterou-

se no decorrer da pesquisa e os procedimentos metodológicos foram agregados à medida 

que se fizeram necessários, respeitando, entretanto, um cronograma flexível. (ARAÚJO e 

BORBA, 2004) 

4.1.1 Contexto e participantes  

 

A instituição investigada: cenário do Curso de Licenciatura em Matemática 

A IPES investigada integra diferentes programas e projetos de EaD no Brasil desde o ano 

2000. A partir de dezembro de 2003, ela passa a possuir um centro próprio para 

desenvolvimento de cursos na modalidade a distância, dotado de suporte tecnológico e 
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ambiente para encontro e interação entre os participantes. Em 2009, este centro foi 

considerado uma unidade acadêmica dentro da estrutura universitária. 

 A infra-estrutura deste centro de apoio a educação a distância disponibiliza salas de 

secretaria, salas para professores e coordenadores, salas de reuniões, salas para tutores, 

laboratórios de informática, salas para gravação de videoconferência e webconferência e 

uma biblioteca.  

O Centro em questão, como unidade acadêmica, realizou concursos públicos para 

professores do 3º grau que passaram a compor o quadro permanente de professores daquela 

IPES e são lotados no próprio Centro, atuando exclusivamente nos cursos da modalidade a 

distância. Este é o caso de Pedro e da professora entrevistada, Raquel, que entraram nesta 

instituição por meio de concurso. 

Contudo, devido à extensão do público atingido pelos cursos ofertados pela UAB da IPES 

em questão, a esses professores são agregados professores do quadro presencial.  

Mariza: Eu fui por indicação. E o coordenador do curso pediu meu currículo, e sabia 

que de algum modo eu já tinha conhecimento já nisso. A vice-coordenadora do centro 

de ensino a distância já sabia que entre aspas eu já tinha trabalhado com EaD. E a 

minha experiência no ensino superior. Aí o coordenador do curso conversou comigo, 

propôs, me mostrou como seria, me deu as dicas, me deu o norte. Aí eu assumi e 

comecei a trabalhar.  

Excerto da Entrevista 4 – 07/12/2010 

Até o momento da pesquisa, esta Instituição Atuava em vinte pólos
34

, distribuídos nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.  

Outras informações sobre esta instituição estarão disponíveis no capítulo 5, em que 

descrevo as características deste cenário local. 

O sujeito desta investigação foi Pedro, um professor que tinha experiência no ensino 

presencial e que passou a atuar em cursos do sistema EaD/UAB. Observei suas atividades, 

estratégias utilizadas, avaliações do curso. 
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 Informação disponível no sitio da referida IPES 
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Em particular, durante a coleta de dados, este professor leciona na disciplina “Prática de 

Ensino III: Construções Geométricas” 
 35

, que é ministrada no 5° período do curso de 

licenciatura em Matemática, na Instituição A. Sua carga horária é de 60 horas/aula 

(distribuídas em um semestre) e equivale a quatro créditos do curso.  

Além do material produzido e disponibilizado pelo professor da disciplina, a referência 

indicada são os fascículos, volume 1 e 2, do consórcio Cederj, “Construções Geométricas”.   

Os pólos onde a disciplina foi ofertada, no semestre da pesquisa, localizam-se nas cidades: 

Alterosa, Araçuaí, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, João Monlevade e Salinas. 

Pedro 

Técnico em Eletrônica atuou nesta função por muitos anos, com manutenção de televisões 

e rádios. Depois de um tempo, decidiu aprender a trabalhar com computadores. Iniciou 

então um curso técnico em manutenção de computadores. Neste curso, um dos professores 

o convidou para trabalhar como técnico em manutenção de computadores, em uma 

empresa localizada em outra cidade. Em seguida, passou a lecionar para curso técnico em 

informática, onde vivenciou seu primeiro contato com a educação. Na época, em sua 

cidade e contexto, ingressar no ensino superior não era comum. Entretanto, Pedro decidiu 

realizar um curso de graduação. Devido a poucas opções de cursos noturnos, resolveu 

realizar licenciatura curta em Matemática. Em seguida, ele realizou uma pós-graduação a 

distância, em Informática para Educação. Logo em seguida, segundo ele, a licenciatura 

curta deixa de ser validada pelo governo. Com isso, Pedro retomou o curso, por mais dois 

anos, e completou a licenciatura plena em Matemática. Após a graduação, ele concluiu 

duas pós-graduações: Especialização em Informática na Educação e Especialização em 

Gestão de Ensino a Distância. Formado e pós-graduado, em 2002, ele participou de um 

concurso para professor, no curso de licenciatura em Matemática, em uma universidade 

privada de sua cidade. Devido a sua formação, passa a lecionar cursos de informática, 

informática na educação, programação de computadores, no curso de licenciatura em 

Matemática. Pedro atuou em outros cursos e instituição. No entanto, continuou a atuar 

neste curso de licenciatura em Matemática até o primeiro semestre de 2009, quando foi 
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 EAD 541 - Práticas de Ensino III: Construções Geométricas. Ementa: Traçados de Perpendiculares. 

Transporte de ângulo, simetria de um ponto em relação a uma reta e retas paralelas. Divisão de segmentos e 

ângulos. Retificação de circunferências e arcos. Divisao de circunferências. Construções de triângulos. 

Quadriláteros. Translação. Traçado de ovais. Curvas cíclicas. Traçado de cissóide. Traçado de cônicas. 
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aprovado e nomeado na instituição federal, onde atualmente leciona na modalidade a 

distância, exclusivamente no centro de ensino a distância, desta instituição. Além disso, no 

final de 2008, Pedro concluiu o mestrado em Educação (Matemática, Cultura e Práticas 

Pedagógicas).  

4.1.2 Procedimentos 

Em contato com o curso desta instituição, conheci Pedro informalmente. Em seguida, em 

outra ocasião, o convidei para participação nesta pesquisa. Neste encontro, obtive além da 

aceitação deste professor, dicas e sugestões para minha pesquisa. Agendamos, então, 

nossos encontros.  

Na pesquisa de campo, minhas ações foram: observação da prática de Pedro, aplicação de 

questionários para seus alunos e entrevistas com quatro professores do curso de 

licenciatura em Matemática, da instituição pesquisada, com experiência no ensino 

presencial que passaram a atuar no ensino a distância, “da noite para o dia”.  

Na Figura 5, vemos uma estrutura organizativa da pesquisa: 

 

Figura 5: Quadro de estruturação da pesquisa de campo. 
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Questionário 

O questionário aplicado aos alunos foi elaborado por Pedro e por esta pesquisadora, com o 

intuito de verificar a aceitação das estratégias de Pedro pelos alunos. Entretanto, após 

melhor delimitação dos objetivos desta pesquisa, em que voltamos nosso olhar para 

professores, as respostas dos alunos às nossas questões não acrescentaram dados 

significativos à pesquisa, desse modo, os dados foram descartado. Entretanto, vale ressaltar 

que Pedro utilizou estas informações para aprimorar sua disciplina e os procedimentos 

utilizados.  

Observação  

Este procedimento proporciona o contato direto com o fenômeno a ser observado com o 

objetivo de obter informações sobre os atores em seu contexto. Nas palavras de Lüdke e 

André (1986):   

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto 

da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens 

qualitativas. Na medida em que o observador acompanha in loco as 

experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de 

mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e 

às suas próprias ações (p.26). 

A observação da prática de Pedro, realizada nesta pesquisa, é considerada “observação 

participante”, uma vez que a pesquisadora se tornou parte da situação pesquisada, interagiu 

com Pedro e partilhou com este docente o seu cotidiano, o que me fez sentir na atividade 

de ensinar a distância na UAB (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1999)  

A seguir esclareço os cinco aspectos da observação participante, destacados por Mazzotti e 

Gewandsznajder (1999): forma de registro dos dados, duração dos encontros, o contexto da 

observação, nível de participação da pesquisadora e grau de conhecimento de Pedro sobre 

os objetivos do estudo proposto.  

Todos os fatos observados foram registrados em caderno de campo e, em alguns 

momentos, em gravação de áudio
36

, para auxiliar na descrição dos encontros, que 

totalizam, aproximadamente, cinco horas.  Inicialmente, pretendia gravar todos os 

encontros com Pedro. Entretanto, suas atividades rotineiras e as inúmeras interrupções – 

                                                 
36

 As gravações dos áudios eram interrompidas, quando Pedro atendia ao telefone, se ausentava ou quando 

recebia a visita de outro participante do curso.    
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que comprometiam a qualidade da gravação – fizeram-me optar, a partir do 8º encontro, 

por tomar notas dos acontecimentos pertinentes à pesquisa.  

Como parte da observação, tive acesso à plataforma Moodle, do pólo da cidade de 

Alterosa/MG, como visitante, ou seja, não eu podia visualizar toda a página da disciplina, 

mas não podia editar. Além disso, a maioria das informações que Pedro me apresentava 

estava inserida na plataforma Moodle, onde eu podia acessar. No final do semestre, Pedro 

permitiu que eu visualizasse todos os pólos, principalmente, para que eu pudesse observar 

os demais fóruns de discussão e os questionários postados. Das notas de campo, das 

gravações e das informações da página da disciplina no Moodle, fiz a seleção dos dados, de 

acordo com a delimitação desta pesquisa.  

No total, foram 15 os encontros que tive com Pedro
37

, sendo quatorze deles até meados de 

junho de 2010. O último foi marcado para completar algumas lacunas nas informações que 

obtivemos nos encontros anteriores. Estes encontros aconteceram, principalmente, nas 

manhãs das terças-feiras, em sua sala, com duração média de 3 horas. Nestes, Pedro se 

posicionava a frente do computador, onde, por exemplo, trabalhava com materiais 

didáticos para disciplina e acessava a plataforma Moodle, para incluir materiais e 

atividades, e verificar participação dos estudantes nos fóruns. Ao seu lado, eu me sentava e 

observava as ações de Pedro. Inicialmente, era comum este docente relembrar, brevemente, 

o que havia ocorrido na semana anterior, qual o conteúdo estudado e quais atividades que 

os alunos entregaram ou precisariam entregar. Em seguida, comentava sobre o conteúdo da 

semana atual, seus principais propósitos, no que refere-se a produção de material didático e 

atividade/trabalho a ser proposto aos estudantes. Várias vezes, eu intervia a ação deste 

professor, questionando sobre “como” e “por quê” ele realizou(aria) alguns de seus 

procedimentos. Mesmo sem interrogá-lo, era comum Pedro me informar sobre o que 

pretendia realizar naquele dia, quais recursos (softwares, em geral) seriam necessários para 

tal procedimento e tempo previsto. Quando o conteúdo elaborado tratava-se de atividade 

para os estudantes, Pedro ainda comentava sobre prováveis dúvidas destes alunos, com 

relação aos exercícios a serem propostos.  

 

                                                 
37

 Refiro-me aos encontros agendados com Pedro, exclusivamente para coleta de dados para pesquisa. 

Entretanto, realizei outras visitas à sala de Pedro, com intuito de conhecer recursos, para uso profissional na 

instituição em que eu atuava naquele período. 
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Tabela 2: Quadro resumo dos encontros com Pedro. 

ENCONTROS COM PEDRO 

1º Encontro: 18/03/2010 6 º Encontro: 20/04/2010 11 º Encontro: 28/05/2010 

2 º Encontro: 23/03/2010 

Sala de vídeo. 

7 º Encontro: 27/04/2010 

Residência de Pedro. 
12 º Encontro: 01/06/2010 

3 º Encontro: 30/03/2010 8 º Encontro: 04/05/2010 13 º Encontro: 08/06/2010 

4 º Encontro: 06/04/2010 9 º Encontro: 11/05/2010 14 º Encontro: 15/06/2010 

5 º Encontro: 13/04/2010 10 º Encontro: 19/05/2010 
15 º Encontro: 09/12/2010 

Residência de Pedro. 

O local onde realizei 12 dos 15 encontros foi a sala de Pedro, na Instituição A. Também 

nos reunimos em uma sala adequada para gravação de vídeos, com poucos ruídos e uma 

boa acústica, pois Pedro gravaria uma videoaula. Também observei Pedro no escritório de 

sua residência, local escolhido por Pedro para trabalhar na disciplina, nas datas observadas, 

na Tabela 2. Esta escolha deve-se, principalmente, as interrupções que normalmente 

ocorriam em sua sala. Era comum a visita de professores do curso, à sala de Pedro, 

especialmente para solicitar orientações técnicas, como preenchimento de planilha 

eletrônica de notas, configurações do Moodle e gravação de videoaulas. 

Nestes encontros pude acompanhar o planejamento, o andamento da disciplina e o material 

elaborado e disponibilizado por este professor (guia de estudos). Também, observei e 

interroguei este professor sobre diferentes aspectos da disciplina oferecida e sobre as 

estratégias utilizadas por ele enquanto docente neste curso a distância. Destaco a seguir, 

procedimentos metodológicos de observação que definiram a dinâmica de nossas reuniões: 

 Acompanhei a disciplina pela plataforma Moodle, observando as participações dos 

alunos nos fóruns e as atividades por eles realizadas, bem como os guias de estudos 

e as videoaulas produzidas pelo professor. 

 Observei a elaboração de alguns guias de estudos da disciplina, ou seja, textos 

produzidos pelo professor para, juntamente com os livros disponibilizados, auxiliar 

na compreensão do conteúdo.  

 Acompanhei gravações de algumas videoaulas. 
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 Acompanhei a busca e exploração de softwares gratuitos, por este professor, para 

inserção na disciplina. Foram utilizados softwares de edição de textos, de vídeos e 

de figuras: Texnixcenter (software de edição em LaTeX de textos matemáticos), 

Blueberry (programa que captura a imagem do desktop, sons do microfone, sons 

ambiente, usado para produzir videoaulas), Photofiltre (editor de imagem, essencial 

para formatação das figuras inseridas nos guias de estudos), GeoGebra (software de 

Geometria dinâmica), MP3 Quality Modifier (editor de som), Audacity (editor de 

vídeos, importante para redimensionamento e formatação das videoaulas) e 

ExElearning (programa de criação de páginas da web, onde foram colocados alguns 

conteúdos da disciplina de maneira organizada, sendo tais páginas acessadas a 

partir da plataforma Moodle). 

Nesse sentido, nas observações, a pesquisadora interagiu com o contexto pesquisado, 

estabeleceu relação direta com Pedro, acompanhando-o em situações informais e 

interrogou sobre os atos e seus significados por meio de diálogos (OLIVEIRA, 2007).  

Pedro, por sua vez, conhecia em profundidade os objetivos da pesquisa e, muitas vezes, 

iniciava discussões com a pesquisadora sobre a temática deste trabalho. Em nossas 

reuniões, sempre conversamos sobre diversas questões que nos colocam as vivências 

(como tutora e professor) no contexto da EaD/UAB: formação de tutores, formação e 

capacitação dos professores especialistas, produção de materiais adequados para esta 

modalidade de ensino, utilização de diferentes mídias, interação entre os participantes 

(alunos – tutores – professor), conquista da autonomia por parte dos alunos, pesquisas 

sobre essa modalidade de ensino, atuação e estratégias de outros participantes 

(especialmente professores), dificuldades de comunicação observada entre os alunos (em 

particular, nas postagens de questões e participação em fóruns).  

Entrevistas  

Para traçar o perfil (conhecer as estratégias e dificuldades) de professores que atuam no 

ensino presencial que, repentinamente, passam a atuar no ensino a distância (UAB), 

entrevistamos quatro professores de Matemática com este perfil. 

De acordo com Mazzotti e Gewandsznajder (1999 p. 168), “por sua natureza interativa, a 

entrevista permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários, explorando-os em profundidade”. 



62 

Utilizei entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas, classificadas como semi-estruturadas, 

na qual novas questões emergiam no momento da entrevista, para explicar, ampliar ou 

substituir as perguntas existentes.  

(...) na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 

Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há 

imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre 

o tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo 

são a verdadeira razão da entrevista (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p.33). 

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas posteriormente
38

. O roteiro destas 

entrevistas encontra-se no Anexo A. 

Os entrevistados foram
39

: Raquel (R), licenciada e mestre em Matemática; Carla (C), 

bacharel e mestre em Matemática; Fabiano (F), licenciado e especialista em Matemática, 

mestre em Estatística; e Mariza (M), doutora em Educação Matemática.   

Raquel foi a primeira professora vista, pela pesquisadora, gravando uma videoaula. 

Durante uma visita a Instituição A, flagrei Raquel utilizando o software Blueberry e o 

tablet. Iniciei uma conversa sobre o recurso utilizado por ela, que disse ter conhecido este 

recurso através de Pedro. Também em outras datas, encontrei Raquel e a interroguei 

informalmente sobre suas estratégias e disciplinas. Naquele semestre, assim como Raquel, 

eu lecionava a disciplina Equações Diferenciais. Porém, em instituições e modalidades de 

ensino (presencial e a distância) diferentes. Esta docente possuía experiência no ensino 

presencial e, há pouco mais de um ano (a partir de outubro de 2010), lecionava, 

exclusivamente, na modalidade a distância da Instituição A. Por estas razões, convidei 

Raquel para participar desta pesquisa.  

Em um de nossos encontros, Pedro me contou sobre uma docente que teria se interessado 

em utilizar o recurso das videoaulas, conforme ele fazia uso. Além disso, me informou que 

esta professora atuava no ensino presencial da Instituição A e estava, a convite, atuando na 

EaD. Pela descrição de Pedro, Carla parecia envolvida com a modalidade e busca de novas 

estratégias para esta modalidade. Decidi, portanto, entrevistá-la. 

                                                 
38

 Cada professor entrevistado assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo), autorizando o 

uso das respostas nesta pesquisa. 
39

 A identificação desses sujeitos de pesquisa será feita apenas por nomes fictícios, garantindo total sigilo dos 

depoentes e de suas opiniões.  
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Como na UAB é comum, professores como Carla, que atuam no quadro presencial de 

professores e atuam na EaD, considerei interessante encontrar outros participantes com 

este perfil para entrevistá-los. Na Instituição A, solicitei nomes de professores com este 

perfil, à professores que atuavam exclusivamente nos cursos EaD/UAB. Com isso, conheci 

Fabiano e Mariza, que aceitaram participar desta pesquisa. 

Conforme é possível observar no roteiro da entrevista (Anexo A), as primeiras duas 

questões tinham o objetivo de conhecer a experiência do docente entrevistado, em relação 

ao ensino presencial e o ensino a distância. Em seguida, considerando uma das questões 

desta pesquisa, realizo perguntas (Questões: 3, 4) sobre a transição deste professor do 

modelo presencial para o modelo EaD: Como foi; quais suas concepções sobre  EaD (antes 

e depois de ingressar na UAB) e, principalmente, se este foi capacitado para atuar nesta 

modalidade.  

Posteriormente, com o objetivo de conhecer o envolvimento destes docentes com os 

recursos tecnológicos e, portanto, perceber qual o papel mediador das TIC’s na(s) 

atividades dos professores entrevistados, indago (Questões: 5, 6, 7 e 8) sobre as disciplinas 

oferecidas, organização destas, estratégias e recursos utilizados, materiais produzidos, 

ferramentas da plataforma exploradas, entre outros.  

Pergunto (Questões: 9 e 10), então, a estes professores, que estratégias/recursos da sua 

experiência no ensino presencial eles utilizariam no ensino a distância, e vice versa. Com 

isso, espero verificar como se dá a transição entre as modalidades de ensino.  

Para levantar elementos importantes a serem incluídos no produto desta dissertação, 

questiono (Questões: 11 e 14) os professores sobre as estratégias que eles gostariam de 

aprender e que sugestões dariam a professores que estivessem em processo de transição do 

ensino presencial para o ensino a distância. 

Considero importante a atuação dos diferentes participantes da EaD/UAB. Em destaque, 

interrogo (Questões: 12 e 13) estes docentes sobre o papel dos tutores e sobre perfil dos 

alunos.  

Esta entrevista pode ser considerada com semi-estruturada, pois como podemos verificar 

nas transcrições das entrevistas, as questões do roteiro foram entremeadas por perguntas 

desta pesquisadora, em interação com o que falavam os entrevistados.  
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Organização dos dados: las Viñetas 

No final de julho deste ano, participei do I Encontro de Ensino e Pesquisa em Educação 

Matemática organizado pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática 

(DEMAT/ICEB/UFOP). Este encontro contou com a participação de 

professores/pesquisadores que se encontravam no Brasil por ocasião do 34th Conference of 

the International Group for the Psychology of Mathematics Education - PME 34. Uma das 

atividades do I Encontro de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática previa a 

apresentação dos trabalhos por parte dos alunos do Mestrado Profissional aos 

professores/pesquisadores. Apresentei meu projeto de pesquisa para o professor Salvador 

Llinares Ciscar, da Universidade de Alicante (Espanha). Ele contribuiu com algumas 

sugestões, dentre elas o uso de viñetas, para organização dos dados obtidos com as 

observações de um professor, no caso, Pedro. Nesta ocasião, ele disponibilizou um texto 

(GAVILÁN, GARCÍA e LLINARES, 2007) para definir e ilustrar esta ferramenta 

metodológica. 

Para cada temática, construímos uma viñeta, que de acordo com Gavilán, García e, 

Llinares (2007): 

É um informe sobre aspectos da prática de um professor que integra 

informações de diferentes fontes, transcrições de seções de aula, os 

informes elaborados na análise descritiva, a unidade didática, a descrição 

e interpretação do que acontece nos segmentos de ensino (p.161) 
40

. 

Para compor as viñetas, consideramos não somente o que este professor faz (planejamento 

da disciplina, avaliação e interação com os estudantes), mas também o que ele pensa, 

conhece e acredita sobre o que faz (SIMON E TZUR, 1999 apud GAVILÁN, GARCÍA e 

LLINARES, 2007).   

Produzimos algumas viñetas. Nestas viñetas, incluí inferências que fiz como pesquisadora 

que indicam minhas interpretações das observações como propõem os mesmos autores. 

Desta forma, como descreve Gavilán, García e Llinares (2007, p.162), uma viñeta, 

elaborada por um pesquisador, inclui: 

                                                 
40

 La viñeta es un informe sobre aspectos de la práctica del profesor que integra información de diferentes 

fuentes, trascripciones de las sesiones de clase, los informes elaborados en el análisis descriptivo, la unidad 

didáctica, y la descripción e interpretación de lo que sucede en los segmentos de enseñanza. 
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 o lugar cronológico em que acontece a ação do professor em relação 

à unidade didática considerada globalmente; 

 as tarefas destinadas aos estudantes, que definem o objeto de 

interação entre professor e alunos; 

 a organização dos conteúdos matemáticos de poder do professor 

(dados provenientes do planejamento, de entrevista e da análise, 

realizada pelo pesquisador, da unidade didática planejada pelo 

professor); 

 o que o professor faz e diz durante a gestão através da transcrição do 

discurso e da descrição do que acontece na sala de aula 

 a justificativa do professor para a gestão realizada;  

 a inferência realizada pelo pesquisador sobre a modelação do 

mecanismo de construção que realiza o professor mediante os 

elementos matemáticos e sistemas de representação utilizados 

(instrumentos da prática)
 41.  

Com isso, organizei as notas de meu caderno de campo, juntamente com outros materiais e 

gravações coletadas durante as observações, em viñetas. Nestas tentei enfatizar como se 

deu a transição de Pedro do ensino presencial para a modalidade EaD/UAB; como ele  

interagia com outros participantes (por exemplo, estudantes e tutores); as principais 

ferramentas/recursos utilizados por Pedro, durante a disciplina investigada, com destaque 

para o uso de videoaulas, ferramenta que mais chamou minha atenção; as concepções dele 

sobre o uso de softwares livres e gratuitos e sobre Educação Matemática; sobre a paixão de 

Pedro pela “Geometria”, que ferramentas da EaD este docente acredita que utilizaria, caso 

retornasse para o ensino presencial; e, finalmente, algumas ações da pesquisadora, na 

disciplina, orientadas pelas práticas e concepções de Pedro.  

No próximo capítulo, caracterizo o cenário local, Instituição A, no que refere-se, 

principalmente, as mídias utilizadas. Além disso, incluo trechos das entrevistas com os 

professores que atuam nesta instituição, para destacar as possibilidades de uso dos recursos 

midiáticos mencionados. 

                                                 
41

 El lugar cronológico en el que sucede la acción del profesor en relación con la unidad didáctica 

considerada globalmente; las tareas que se plantean a los alumnos y que definen el objeto de interacción 

entre el profesor y los alumnos; la organización del contenido matemático que el profesor potencia (datos 

que proceden de la entrevista de planificación y del análisis realizado por el investigador de la unidad 

didáctica planificada por el profesor); lo que el profesor hace y dice durante la gestión través de la 

trascripción del discurso y la descripción de lo que sucede en el aula; la justificación que hace el profesor de 

la gestión realizada; y  la inferencia realizada por el investigador sobre la modelación del mecanismo de 

construcción que realiza el profesor mediante los elementos matemáticos y sistemas de representación 

utilizados (instrumentos de la práctica). 
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5. CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO LOCAL – INSTITUIÇÃO A 

 

Com o intuito de descrever o cenário em que situa a pesquisa, apresentarei aqui algumas 

características da estrutura do curso de Licenciatura em Matemática EaD/UAB, da 

Instituição A e algumas mídias utilizadas nesta instituição, que inclui um exemplo de 

software que pode ser aplicado ao ensino de Matemática na EaD.  

Em resposta à demanda por professores da escola básica em todo o país, a Instituição A 

submeteu o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Licenciatura em 

Matemática dentro do programa EaD/UAB; este foi aprovado, em 2006. A sua primeira 

turma de alunos iniciou o curso no primeiro semestre de 2008.  

Na Instituição A, o corpo docente era formado por professores que atuavam 

exclusivamente na EaD/UAB. A maioria deste ingressou na instituição por meio de 

concurso destinado à vagas de professores EaD. Além destes, docentes do quadro 

presencial da Instituição A, eram convidados a atuar em disciplinas EaD/UAB e desta 

forma, lecionavam, em um mesmo semestre, nas modalidades presencial e a distância. 

A Tabela 3 apresenta a estrutura curricular do curso de Licenciatura em Matemática da 

Instituição A. 

Tabela 3: Estrutura Curricular do curso de Licenciatura em Matemática  

da Instituição A. 

Carga Horária: 9 semestres, totalizando 2880h. 

Duração: 4 anos e meio. 

Vinculação: MEC/UAB 

Disciplinas pertencentes às áreas de 

(aproximadamente): 

Matemática: 38,5% 

Física: 4% 

Educação, Educação Matemática e Práticas 

de Ensino: 27% 

Estágio: 15% 

Estatística e Probabilidade: 2% 

Outros: 13,5% 

Pólos atendidos: Dez: Alterosa, Araçuaí, Araguari, 

Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Jales, João 
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Monlevade, Lagamar, Salinas, São José 

dos Campos. 

Número de Turmas: 15 turmas (6 no quarto período e 9 no 

primeiro período). 

Alunos Matriculados: 40 por pólo (em média) 

Alunos Frequentes: 28 por pólo (em média) 

Seleção, Avaliação e Diploma: Obedecem as mesmas normas dos cursos 

presenciais.  

Distribuição de pontos por disciplina:  Mínimo de 60% em Avaliação 

presencial 

 Máximo de 40% em Atividades 

avaliativas a distância) 

Fonte: Informações obtidas em entrevista com a vice-coordenadora do Centro de EaD/UAB, da Instituição A 

e na matriz curricular do curso, disponível no site da Instituição A.  

Em seguida, descrevo algumas mídias que são utilizadas na EaD, adotados na Instituição 

A, já que as ferramentas (artefatos mediadores) desempenham papel fundamental na ação 

do sujeito, orientada a um objeto, de acordo com a TA. 

 

5.1 Recursos midiáticos 

Para melhor entendimento, exponho em seguida os recursos midiáticos potencialmente 

utilizados na Instituição A. Digo, potencialmente utilizados, pois depende da opção de 

cada professor. Recursos midiáticos serão aqui entendidos como os artefatos que mediam 

as ações desses docentes engajados na atividade de formar professores de Matemática, na 

EaD/UAB. Por exemplo: 

Raquel: Eu dou videoconferência e webconferência. (...) “a vídeo”, por exemplo, não 

permite que a gente transmita um Power Point, transmita uma apresentação. É 

complicado. Eu teria que enviar para o tutor presencial, por email e ele na hora lá, ligar 

tudo para os alunos assistirem e eu ficar tentando monitorar daqui, falando e tomando 

aquele cuidado: “to no slide 1, presta atenção!”. Então a web já te dá isso mais fácil. Na 

web eu posso colocar tela de software, matemático, e tudo. Muitos preferem mais a 

web do que vídeo, por que eu uso a mesa digitalizadora e escrevo em preto. E o quadro 

(na videoconferência), como a gente ainda está utilizando o quadro negro, a imagem 

não é muito boa. Fora isso tem os vídeos gravados, as videoaulas. A maioria dos que eu 

faço são resolução de exercícios.  
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Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010 

Os recursos midiáticos, utilizados por esta instituição, dependem fortemente da internet. 

Neste contexto, alguns recursos são utilizados para suprir as diversas necessidades dos 

participantes dos cursos.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Como mencionado, de modo geral, os cursos na modalidade a distância adotam um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que gerencia a aprendizagem do aluno. O 

AVA é tido como um espaço virtual concebido para disponibilizar o conteúdo, definir as 

atividades, possibilitar a comunicação e interação entre os participantes, enfim, gerenciar 

os processos de ensino e aprendizagem . em sua maioria, estes ambientes permitem a 

utilização de recursos como: chat, wiki, fórum, mural, correio eletrônico, hiperlinks. Existe 

uma diversidade significativa de AVAs produzidos especialmente para determinados 

cursos ou produzidos genericamente para vários cursos. Alguns são gratuitos, outros não. 

Como exemplos, posso citar alguns sistemas de gerenciamento de aprendizagem: webCT, 

UniverSite, IntraLearn, TopClass, TelEduc, AulaNet e Moodle
42

. 

Apesar de não apresentar dados numéricos, tenho testemunhado que o AVA que 

chamamos de plataforma de aprendizagem Moodle parece ser um dos ambientes mais 

adotados pelas IPES nos cursos ofertados na modalidade a distância no Sistema UAB. 

Moodle
43

 (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) é um software livre 

criado (em constante desenvolvimento) e desenhado para gerenciar processos de 

aprendizagem e, devido às suas características, gerir um trabalho colaborativo. 

Popularmente chamado de plataforma Moodle, este software é conhecido como um 

Sistema de Gestão de Cursos, ou Sistema de Gestão de Aprendizagem, ou ainda, um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Este aplicativo, gratuito da web, é utilizado por 

muitos educadores para criarem espaços eficazes de aprendizagem online (PEREIRA; 

CHAVES, 2007).  

A plataforma utilizada na Instituição A é a plataforma Moodle. Uma das principais 

vantagens do Moodle sobre outras plataformas é o forte embasamento na pedagogia 

                                                 
42

 http://www.ava.pro.br/materiais/uni1/plataforma.htm. Acesso em: 18/04/2011 
43

 http://moodle.org. Acesso em: 18/04/2011 

http://www.ava.pro.br/materiais/uni1/plataforma.htm
http://moodle.org/
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construcionista social, que segundo seus idealizadores, prevê a colaboração em fóruns, 

chats e wikis. Além disso, é um software livre e gratuito, compatível com navegadores de 

baixa tecnologia.  

Na Instituição A o Moodle é comumente utilizado para a disponibilização de materiais 

(textos complementares, videoconferências, web conferências, videoaulas) e definição das 

atividades semanais. Segundo alguns professores, a plataforma Moodle é “a” sala de aula 

virtual da disciplina. 

Raquel: (...) colocar material, envio de atividades dos alunos. Só que de qualquer 

forma eu não obrigava. Como o número de alunos no curso de Matemática não é 

grande, eu conseguia manter o controle, então eu permitia que os tutores recebessem 

manuscritos, em mãos e eles corrigissem. 

Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010 

Nesta instituição identifiquei o uso de fóruns, chats, wikis, questionários e pesquisas, sendo 

o uso do fórum o mais recorrente destes.  

O fórum é uma ferramenta assíncrona de comunicação que auxilia no processo de 

cooperação e interação, uma vez que uma “conversa” iniciada fica disponível a todos os 

alunos do curso. Este recurso permite que certo conhecimento seja construído ou 

aprofundado (GOMES, apud CORRÊA, 2007) ao longo do período em que este fica 

disponibilizado. 

Raquel: Fórum eu uso. Mas fórum, a primeira disciplina que eu dei que não foi no 

curso de Matemática, foi na Administração, eu não usei fórum. Eu via alguns 

professores comentando de fórum e imaginava assim, fórum é uma coisa para 

disciplina teórica. Onde coloca-se discussão e aí você vai tecendo comentários... e para 

Matemática não é possível ter fórum. Até dividi disciplina com outra professora que 

fazia uso.  

Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010  

 

Fabiano: Não. Eu não abro o fórum toda semana. Se tem um assunto que eu acho 

interessante discutir é que eu abro o fórum de discussão para aquele assunto. Senão o 

menino fica lá brincando de bater papo. 

Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010 
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Carla: Eu achei interessante esse semestre que os meninos utilizaram o fórum de 

dúvidas pra umas coisas que não eram dúvidas. Por exemplo: “não estou conseguindo 

abrir o programa”. 

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

 

O chat é uma ferramenta síncrona de comunicação que mais aproxima de uma discussão 

em sala da aula presencial. Ela é utilizada a partir do ambiente virtual do curso, 

promovendo conversas entre todos participantes, alunos, tutores e professores. (GOMES, 

apud CORRÊA, 2007).  

Carla: Na primeira vez que eu lecionei a matéria, eu fiz um chat. (...) não foi no 

Moodle, porque é complicado, lá. Você tem que estar com os nove pólos abertos, então 

não dá pra você gerenciar tudo. Eu criei uma página, um chat, foi até o Pedro que me 

orientou, para quem quisesse participar, entrar. Mas é muita gente. E aí eles tinham 

acesso ao quadro que eu estava explicando, se eles escrevessem alguma coisa apagava 

o que eu estava fazendo, então ficou inviável. Na verdade eu usei só por um período, 

no primeiro semestre. Eu vi que era inviável, mesmo. 

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

 

Fabiano: De vez em quando. (Resposta de Fabiano quando questionado sobre o uso de 

chat em suas disciplinas a distância) 

Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010 

 

O Wiki é também um recurso que possibilita a comunicação e interação entre os 

participantes, promovendo uma aprendizagem dinâmica. Através desta ferramenta é 

possível criar textos de forma coletiva e livre, como na Wikipédia (PINHO, RIBAS, 

LAHM, 2007). 

Questionários podem ser utilizados na elaboração de atividades avaliativas diversas 

(múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta breve, etc), com feedback instantâneo, em 

alguns casos. Enquanto as Pesquisas permitem a criação de questionários de avaliação, que 

podem ser utilizado para realizar reflexões e investigações sobre os processos de 

aprendizagem.  
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Videoconferência 

Nas videoconferências, no contexto estudado, professores fazem uma exposição oral em 

tempo real para os seus alunos que se encontram, naquele momento, nos diversos pólos de 

apoio presencial. A partir de uma câmera, os alunos vêem o professor. Enquanto este 

professor pode visualizar a sala de aula em que os alunos se encontram, em cada pólo. A 

tela apresentada ao professor contém subtelas que apresentam os diferentes pólos.  Neste 

tipo de comunicação, os alunos podem intervir para expor suas dúvidas, solicitar 

esclarecimentos ao professor e interagir com os colegas de outros pólos, uma vez que as 

videoconferências ocorrem de forma síncrona: 

Com a videoconferência, é possível explorar e compartilhar imagens 

visuais de modo síncrono. É uma alternativa de EaDonline para romper 

fronteira geográficas que possibilita a interação, como outros ambientes, 

como o chat, e que se difere por propiciar ainda diálogo oral e 

visualização, ainda que esteja limitada a um pequeno número de 

participantes (BORBA, MALHEIROS;  ZULATTO, 2007, p. 66). 

O professor, em tempo real, pode lecionar, apresentar ideias e ajudar nas dúvidas e, ao 

mesmo tempo, ter o feedback dos alunos. 

Raquel: Eu tento fazer com que a videoconferência seja uma aula. Não para ficar lá 

escrevendo e os alunos ouvindo. Que seja uma participação. Eu falo para os alunos, 

quando eu estou em vídeo com eles, que eu vejo que os pólos estão vazios: “Vocês 

estão perdendo um momento que é único, que é o momento de troca. Este é o único 

momento que a gente tem de troca. (Teríamos outros, se a gente fizesse chat, ou outra 

coisa assim.) É o momento que eu estou ouvindo vocês, e você estão me ouvindo. É o 

momento de troca que se vocês ficarem mudos...”. Então eu já tive videoconferências 

que o aluno falava mais do que eu, de tanta pergunta. Eu começava a responder e ele já 

interferia. Eu tento fazer parecer muito com uma sala de aula, no momento da 

videoconferência. Eu pergunto, eu espero resposta: “Gente eu vou dormir aqui. 

Ninguém vai me responder?”.    

Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010 

Alguns docentes utilizam o tradicional quadro branco para ensinar conteúdos e resolver 

exercícios. Hoje em dia, a instituição disponibiliza o uso da lousa digital
44

, mas ainda 

muitos professores não utilizam este recurso.  

                                                 
44

 A lousa digital compartilha a área de serviço do computador, ou seja, permite projetar as funções e 

arquivos do computador, que é projetada em uma tela em dimensões maiores. Uma caneta especial possibilita 

as funções do teclado e do mouse. Utilizando software adequado, o professor pode preparar as aulas e 
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Um revés que se apresenta é que nem todos os pólos têm a aparelhagem necessária para 

participar das videoconferências
45

. Neste caso, acompanham as conferências via web e a 

interação ocorre via chat. Com isso, as localidades que não possuem uma conexão boa de 

internet são prejudicadas, ocasionando falhas ou interrupções na transmissão. A IPES 

disponibiliza a gravação das conferências para visualização assíncrona das aulas, 

procurando minimizar os prejuízos das falhas de transmissão.  

Webconferência 

As webconferências são conferências que acontecem em tempo real, mas, diferentemente 

das videoconferências, são transmitidas via web, bastando apenas conexão com a internet e 

um computador pessoal ou notebook. Com isso, as webconferências podem reproduzir 

visualmente, ao expectador, a área de trabalho do computador de onde elas são 

transmitidas. A interação, em geral, é síncrona a partir de mensagens instantâneas, voz, 

compartilhamento de vídeos, de textos, de slides em Power Point e de um quadro branco 

virtual
46

. Quando gravadas e, portanto não síncronas, não podem ser atualizadas em tempo 

real, com isso, as colocações dos estudantes são realizadas posteriormente, através de 

mensagens online. 

Carla: (...) a webconferência, que eu considerei muito melhor que a videoconferência. 

Não por mim, mas os meninos gostaram muito mais, porque na vídeo a imagem fica 

meio distorcida, eles não enxergam bem o quadro... Na web não, fica só o quadro e 

minha voz.  

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

 

 

                                                                                                                                                    
interagir com o conteúdo apresentado, já que ele pode escrever/desenhar sobre a tela apresentada. Além 

disso, pode utilizar outros aplicativos disponíveis no computador (e.g.; GeoGebra) ainda se o docente quiser, 

é possível salvar a aula, para ser compartilhada entre os estudantes ou para utilização posterior. (Disponível 

em: http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/planejamento/como-funciona-lousa-digital-

tecnologia-501324.shtml. Acesso em: 18/04/2011) 
45

 Conforme informação dos técnicos da Instituição A, 11 dos 29 pólos de apoio presencial, que este centro 

atua, acessa a videoconferência via online, ou seja, comunicam-se de maneira apenas por chats. Os demais 

pólos possuem aparelhagem adequada para a videoconferência. Além disso, estes técnicos me informaram 

que para realização de uma videoconferência, são necessários alguns softwares (Radiovision, Sony meeting, 

etc) e hardwares (MCU, terminal de vídeo, câmera de filmagem, servidores, DSB, TVs de LCD, etc.). 
46

 Com o uso do recurso chamado tablet, o professor consegue utilizar uma caneta digital, produzindo 

manuscritos sobre o quadro branco virtual. Alguns professores resolvem exercícios utilizando este recurso. 

http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/planejamento/como-funciona-lousa-digital-tecnologia-501324.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/planejamento/como-funciona-lousa-digital-tecnologia-501324.shtml
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Materiais escritos  

Os materiais escritos desempenham um papel importante nesta modalidade de ensino, por 

ser historicamente o principal (senão o primeiro) instrumento a que recorre o docente para 

construir a sua proposta de ensino. Na opinião de profissionais da EaD, sua elaboração 

requer muita atenção e cuidado pelo fato que professor e aluno não estarem, muitas vezes, 

em uma relação direta. Por isto, ao escrever o material para a EaD, o autor deverá 

considerar possíveis indagações e dificuldades que os estudantes venham a encarar em sua 

leitura solitária (FOSTER, 2007). 

Destaco o papel do Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro – Cederj – 

um consórcio formado por seis universidades públicas do estado do Rio, que elabora 

fascículos para o ensino EaD. Tem apoio, dentre outros, do sistema UAB, com o objetivo 

de oferecer cursos de graduação a distância ou na modalidade semipresencial
47

.  Por atuar 

na EaD desde 1999, possui larga experiência com modalidade de ensino a distância,  e por 

isso, realiza parcerias com várias universidades.   

De acordo com a página do Cederj, são os professores das universidades participantes 

deste consórcio que preparam este material, que em sua concepção apresentam o mesmo 

rigor acadêmico e processo de avaliação da aprendizagem dos cursos presenciais destas 

universidades. 

A instituição pesquisada adota o material didático escrito produzido pelo consórcio do 

Cederj. Estes fascículos com conteúdos e exercícios para cada disciplina, são distribuídos 

para cada aluno do curso de Licenciatura em Matemática (EaD/UAB) da instituição 

investigada. 

Acompanhando uma prática comum entre docentes, do presencial e a distância, os 

professores observados relatam que elaboram materiais complementares para suprir a 

ausência de conteúdos que fazem parte da ementa dos cursos, mas não foram contemplados 

em determinados fascículos.  

Carla: (...) considero as apostilas do CEDERJ um pouco... com muita coisa pra algum 

tipo de matéria. Então, se é Geometria Básica, eu considero que tinha que ser básico. E 

                                                 
47

 Informação extraída da webpage do Cederj, http://www.cederj.edu.br. Acesso em dezembro/2010. 

http://www.cederj.edu.br/
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lá tem algumas demonstrações que eu acho que, para o 1º período, é muito, ainda. Não 

é que eu o material é ruim, é só porque eles se assustam com aquilo. Eles querem 

entender e não conseguem e não tem que conseguir, nesse primeiro momento, mesmo. 

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

  

Material Escrito Complementar 

Alguns professores desta IPES optam por escrever textos para o desenvolvimento de suas 

disciplinas. Em alguns casos, como mencionado anteriormente, este material complementa 

os fascículos do Cederj. Em outros, é de uso prioritário. Como complemento é comumente 

chamado de “guia de estudos”, pois orienta a leitura dos fascículos, acrescentando 

exemplos, conceitos, definições, sem dispensar a leitura dos mesmos.  

Fabiano: Mas tem o material que eu escrevo, e disponibilizo. São tópicos de 

esclarecimento. Então, o aluno tem um tempo pra fazer essa leitura.  

(Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010) 

 

Raquel: (...) eu produzi algumas leituras complementares. Mas não chega nem perto de 

fascículos ou apostilas, são alguns textos, só. 

(Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010) 

 

Videoaulas 

A videoaula é um recurso utilizado em escala significativa pelos professores do curso de 

Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da instituição pesquisada. Trata-se 

de vídeos gravados a partir da captura da tela do computador. Com isso, é possível a 

visualização de qualquer programa disponível no computador utilizado. Além da imagem, 

é possível incluir sons e falas. 

As videoaulas são gravadas e podem abordar um determinado conteúdo utilizando diversos 

recursos computacionais e até mesmo a tradicional dupla “lápis-e-papel”. Podem ser 
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utilizadas em temas mais complexos, pois possibilitam estímulos do tipo movimento-som-

conteúdo (CORDEIRO, 2007).  

Fabiano: (...) a experiência dos vídeos no ano passado foi muito interessante, porque 

estavam surgindo muitas dúvidas. Eu não fazia vídeos. Então, dúvidas, dúvidas... e eu 

não sabia o que fazer, aí que surgiu a ideia, inclusive, de um aluno, esse que me ajuda 

aqui, de gravar alguns vídeos no celular, que eu não tinha câmera ainda, aí nós 

começamos a gravar assim mesmo, bem tranquilo. A coisa é bem amadora, mesmo. Eu 

acho que não é aquele negócio profissional. Senão vira uma aula, tele-aula, e não é isso 

que a gente quer. A gente quer aproximar da realidade. 

 

Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010 

 

Estas videoaulas podem refletir, em parte, a tradicional aula presencial – o professor 

“transmite” o conhecimento e os alunos assistem. Contudo, estes videos ficam 

disponibilizadas na plataforma Moodle e, por ser uma ferramenta assíncrona, podem ser 

visualizadas a qualquer momento, por repetidas vezes e de forma constante pelo estudante. 

Nesse sentido, possibilita, por parte do aluno, a flexibilização de seu tempo e de seu espaço 

de trabalho, uma vez que videoaulas podem ainda ser “baixadas” e armazenadas e com 

essa possibilidade, pode-se afirmar que respeita os limites de aprendizagem de cada aluno. 

Até certo ponto, pela boa aceitação por parte dos alunos, estes professores têm a impressão 

de que estas videoaulas podem diminuir a tão “reclamada” distância entre o professor e o 

aluno, apesar de manter a necessidade de autonomia por parte do aluno, porém (ao meu 

modo de ver) de maneira mais tênue.  

A principal diferença entre videoaulas, videoconferências e webconferências, refere-se aos 

recursos que cada uma desta demanda para sua execução. Videoaulas e webconferências 

podem ser realizadas em casa com o uso de poucos recursos. No caso da videoaula, 

demanda essencialmente o download de um software específico, como explicado 

anteriormente. Enquanto a webconferência utiliza um software próprio e um computador 

conectado à internet (se necessário, com webcam e headset), no caso de conferências 

síncronas. Enquanto as videoconferências demandam uma aparelhagem específica, espaço 

físico adequado, câmeras filmadoras conectadas umas as outras, TVs, um conjunto de 

softwares, entre outros.  
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5.2  O uso de softwares de Geometria dinâmica na EaD 

Além das mídias citadas, existem recursos propostos para ensino de Matemática que 

independem da modalidade de ensino. Incluí este tema devido à dimensão que vem 

tomando o uso de aplicativos da família de softwares de Geometria dinâmica
48

 no contexto 

das propostas didáticas no campo da Educação Matemática. Este tipo de software simula, 

na tela do computador, construções realizadas com o uso de régua e compasso. Softwares 

desta natureza permitem construções precisas de figuras geométricas e que, além disso, 

utilizando o recurso “arrastar”, pode mudar de posição, tamanho, mantendo as restrições 

estabelecidas pelas regras da construção geométrica. O recurso de “arrastar” permite 

simular vários casos de uma mesma construção.  

 King e Schattschneider (apud Santos, 2000) citam os principais benefícios da utilização de 

programas de Geometria dinâmica no ensino e aprendizagem de Geometria e de outros 

conteúdos matemáticos: (i) a precisão e a capacidade de visualização das relações 

geométricas; (ii) a possibilidade de exploração das construções e descoberta de relações e 

propriedades geométricas; (iii) a prova de teoremas, de forma experimental; (iv) a geração 

de transformações e lugares geométricos; e (v) a possibilidade de simulação e de 

construção de micromundos
49

 com características prontas. 

Em programas com recursos de Geometria dinâmica são possíveis dois tipos de atividade: 

Atividade de Expressão e Atividades de Exploração. No primeiro, o aluno cria modelos 

para expressar ideias e utiliza recursos do software para experimentar, ajustar e/ou 

modificar suas concepções. Enquanto, as Atividades de Exploração são modelos prontos 

apresentadas aos alunos, para que eles explorem, entendam, reproduzam ou até justifiquem 

resultados observados (GRAVINA E SANTAROSA, 1998). 

Um destes softwares, que é utilizado por professores da instituição pesquisada, é o 

GeoGebra, que foi criado pelo prof. Dr. Markus Hohenwarter, em 2001. É um software de 

Geometria Dinâmica e, atualmente, é bastante utilizado em processos de ensino e 

                                                 
48

 Geometria Dinâmica é um termo utilizado para nomear (indicar) um método dinâmico e interativo para o 

ensino e aprendizagem de geometria e suas propriedades usando ambientes computacionais destinados a esse 

fim. Disponível em: http://www.geometriadinamica.com.br/. Último acesso: 19/08/2011 
49

 Há várias definições para o termo micromundos e uma delas refere-se a softwares que implementam um 

modelo pedagógico construtivista de design instrucional, sendo o seu representante mais popular o software 

LOGO. Um micromundo permite que o seu usuário jogue/atue em um ambiente artificial ou, mesmo, real 

(por exemplo, uma caixa de areia) e que aprenda no ato de construir. (informação veiculada em 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Microworld, acesso em dez/2010).  

http://www.geometriadinamica.com.br/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Microworld
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aprendizagem de Matemática nas escolas de ensino básico e superior. Reúne Geometria, 

álgebra e cálculo. O software está disponível na rede para download e é escrito em 

linguagem Java, o que permite executá-lo em qualquer plataforma (Linux, Windows, 

Macintosh, entre outros). Este software foi traduzido para vários idiomas, inclusive para a 

língua portuguesa (GEOGEBRA, 2011).  

Segundo Hohenwarter, idealizador deste software, “a característica mais destacável do 

GeoGebra é a percepção dupla dos objetos: cada expressão na janela de Álgebra 

corresponde a um objeto na Zona de Gráficos e vice-versa”. Por um lado, o GeoGebra 

possui todas as ferramentas tradicionais de um software de Geometria dinâmica: pontos, 

segmentos, retas, seções cônicas, etc. Por outro lado, equações e coordenadas podem ser 

inseridas diretamente. Assim, tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, 

duas representações diferentes de um mesmo objeto geométrico, que interagem entre si: a 

representação geométrica e a representação algébrica (GEOGEBRA, 2011). 

A partir da minha experiência como professora no ensino básico, acredito que o uso do 

GeoGebra, para o ensino de conteúdos de Geometria, permite que os alunos investiguem e 

explorem as construções, de maneira dinâmica, a partir das ferramentas disponibilizadas 

por este software. A mesma atividade desenvolvida com régua e compasso, por exemplo, 

demandaria mais tempo e material. 

Em visitas à instituição pesquisada, observei que alguns professores produzem imagens 

para materiais escritos no GeoGebra. Também apresentam soluções de problemas 

utilizando este mesmo software. Para isto, eles elaboram construções interativas e as 

apresentam em videoaulas. À parte, disponibilizam vídeos com roteiros – passo-a-passo - 

para que os próprios alunos construam ou reproduzam as construções apresentadas.  

Pedro: O GeoGebra é um software gratuito. Eu gosto de utilizá-lo porque ele pode ser 

instalado e copiado à vontade. Então, se você tem um computador na casa de um 

amigo, um parente... você pode instalá-lo sem problema nenhum, tá bom?  

Excerto da Apresentação Inicial da Disciplina 

Neste capítulo apresentamos os recursos midiáticos da Instituição A, de maneira geral, 

apontando algumas de suas potencialidades de acordo com as entrevistas realizadas. A 

caracterização destas ferramentas ajudará a compreender o próximo capítulo, em que 
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apresento as ações de Pedro, mediada por artefatos. Neste caso, além dos recursos 

tecnológicos, descrevo reflexões deste professor sobre a sua prática. Neste sentido, o tipo 

de escrita, denominado viñeta, auxilia a exposição destes dados, uma vez que contempla, 

não somente as ações de Pedro, mas o que ele pensa, conhece e acredita sobre o que faz. 

Uma vez que, no contexto da TA, os artefatos não englobam somente ferramentas, mas 

também signos (pensamentos, atenção, memória).  
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6. AÇÕES DE PEDRO 

 

A existência de ferramentas por si só não garantem o seu uso. Cada indivíduo define e 

concebe o modo como elas podem ou não serem utilizadas. Aqui apresentamos as ações de 

Pedro, mediadas por artefatos. No olhar da TA, os artefatos são componentes inseparáveis 

da atividade humana:   

A ideia é que os seres humanos podem controlar seu próprio 

comportamento - e não "de dentro", sobre a base das necessidades 

biológicas, mas "de fora", usando e criando artefatos. Esta perspectiva 

não é apenas otimista sobre auto-determinação humana, é um convite a 

um estudo sério de artefatos como parte integrante e inseparável do 

funcionamento humano (ENGESTRÖM, 1999, p. 29)
50

. 

A partir das ações de Pedro, construí viñetas. Nestas, incluí inferências sobre os 

mecanismos e instrumentos da prática deste professor. Segundo Gavilán, García e, Llinares 

(2007), as viñetas são compostas por observações da prática do professor, além de 

pensamentos e crenças, deste docente.  

Pedro, presencial ou a distância? Do ensino presencial para o ensino a distância. 

Na cidade mineira, do sudoeste do estado, Pedro lecionava no ensino presencial e 

conhecia bem as dificuldades dos estudantes para aprender os conteúdos do curso 

de Matemática. Posteriormente, em meados de 2009, em outra cidade mineira e em 

outra instituição, sentado à frente de um computador, ele agora ensina Matemática 

a vários alunos que estão em diferentes cidades, pois Pedro leciona agora na EaD. 

Contudo, quando elaborava seus materiais didáticos para esta modalidade, Pedro 

tinha como ponto de partida a sua experiência anterior: o ensino superior de 

Matemática, na modalidade presencial. Considerava, por exemplo, as 

perguntas/dúvidas de seus alunos. Na tentativa de diminuir a distância, não só 

geográfica, mas também psicológica, gravava pequenas intervenções em vídeos. 

Pedro agia de acordo com a sua intuição. Para ele, os alunos estavam longe, mas 

não precisavam ser tratados desta forma, distante. 

                                                 
50

 The Idea is that humans can control their own behavior – not “from the inside,” on the basic of biological 

urges, but “from the outside,” using and creating artifacts. This perspective is not only optimistic concerning 

human self-determination, it is an invitation to serious study of artifacts as integral and inseparable 

components of human functioning.  
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Quanto aos “novos” alunos de Pedro, a princípio, seria conveniente pensar que 

estes seriam mais independentes do professor, já que eram adultos e conscientes da 

distância. Neste caso, Pedro se imaginava orientador e mediador do ensino, nas 

disciplinas oferecidas. Ledo engano. Logo percebeu que os estudantes não tinham a 

autonomia esperada e, por isso, ele precisaria repensar as estratégias adotadas de 

modo a buscar uma ação mais autônoma dos alunos. 

Do ensino presencial, em uma instituição de ensino superior da rede privada, Pedro passou 

a atuar no ensino a distância em uma instituição de ensino superior da rede pública federal 

que atua exclusivamente no ensino a distância, dentro do sistema UAB. Apesar deste novo 

cenário, quando ingressou nesta instituição, Pedro não passou por processo de capacitação 

para lecionar a distância. Em seu caso, seu conhecimento sobre o uso das TICs e sua 

experiência em outros cursos na modalidade a distância
51

 contribuíram na sua transição 

para o ensino a distância nos moldes da EaD/UAB. 

Pedro apresentou, ao longo de nossos encontros, alguns de seus trabalhos anteriores que 

revisou e utilizou, desta vez, nos cursos da modalidade a distância. Dentre os vários 

projetos discutidos e mostrados por ele, chamou a minha atenção um trabalho com 

dobraduras: “Oficina 1 – polígonos: dobras, cortes e geometria dinâmica”. Esta oficina 

tem como objetivo investigar os vários e possíveis polígonos que podemos obter, a partir 

de cortes em uma dobradura de papel. Esta oficina, com origem nas suas aulas na 

modalidade presencial, ganhou uma abordagem multimídia. Pedro apresentou dois vídeos 

onde (1) filma suas mãos realizando as dobraduras e os cortes necessários e (2) em 

seguida, realiza uma construção no GeoGebra, novamente, com objetos geométricos 

dinâmicos, cujos movimentos simulam todos os cortes e dobras. Consequentemente, é 

possível visualizar os possíveis polígonos que emergem nesta atividade. Na Figura 6, 

vemos imagens referentes a esta oficina. 

                                                 
51

 Como aluno, Pedro cursou duas pós-graduações, uma delas em “Informática da Educação” e a outra, 

denominada “Gestão de Ensino a Distância”, ora por correspondência, ora online. Também foi professor e 

gestor da EaD na instituição em que trabalhava. Contudo, os cursos eram de curta duração não vinculados a 

um curso de formação superior. 
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Figura 6: Imagens retiradas da página da disciplina “Práticas de Ensino III”. A imagem da esquerda é 

um link que direciona a um vídeo que apresenta etapas da Oficina I, proposta por Pedro. À direita, 

outro link que apresenta uma animação, realizada para transpor os conceitos, da oficina realizada no 

papel, para o GeoGebra.  

  

De modo geral, observei que Pedro fazia uso constante de sua experiência enquanto 

técnico em informática, e pouco mencionava sua experiência como professor de 

Matemática em um curso presencial. Apesar de não ser capacitado para a EaD, articulava 

bem com os recursos tecnológicos, devido a sua formação. Contudo, a imagem que o aluno 

trazia consigo era a imagem que tinha de seu aluno como professor de matemática no 

ensino presencial: 

Pedro: “Olha... eu acho que uma das coisas que eu mais uso no ensino a distância é a 

visão do aluno que eu tinha no meu ensino presencial. A cidade que eu trabalhava, 

apesar de ser uma cidade pólo da região sudoeste, o tipo de aluno que eu tinha na 

faculdade era um aluno de uma formação deficiente, e aí não só em conteúdos de 

Matemática, mas também tinha uma dificuldade de interpretar textos, tinha muita 

dificuldade de acesso à tecnologia, ele estava, muitas vezes, tendo um primeiro contato 

com a tecnologia. Então, esse perfil de aluno que eu tive lá é muito diferente do perfil 

de aluno que vários professores tiveram, por exemplo, em Belo Horizonte, como na 

UFMG, sabe? Então, isso, quando eu estou preparando o material, hoje, para uma 

disciplina dos cursos a distância, eu tento manter muito claro pra mim, ou muito aceso, 

esse perfil do aluno que eu tinha lá. Então, apesar de eu saber que este aluno tem 

deficiências, que esse aluno tem uma dificuldade, eu tento produzir um material que 

vai fazer com que ele tente sair desta situação, porque uma tendência que eu tinha lá, 

desses alunos, é sempre a tendência do coitadinho. “Ah, eu sou coitadinho, porque eu 

tô numa cidade – eu sempre usava isso com eles – interiorzinho de minas gerais...”, 

sabe, aquela coisa do “inho”, sempre justificava porque ele era um coitadinho. Então eu 

falei: “Olha, sai dessa visão. Que você tem uma deficiência, beleza, ok... Isso está 

constatado e tal. Agora, que você queira ficar nela é uma opção sua, porque você está 

tendo a oportunidade de sair”. Então, apesar de eu tentar produzir um material que no 
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primeiro instante vá ao encontro a esse aluno, eu tento colocar nele uma coisa gradativa 

que ele tenha que caminhar, chegar num determinado nível que ele esteja caminhando 

por conta própria.”  

Excerto da transcrição do 15º encontro – 09/12/2010. 

 

No entanto, em seu papel de professor na EaD/UAB precisou enfrentar vários desafios, 

principalmente o que ele chama de “ensino em massa”. Na Instituição em questão, um 

professor que atua exclusivamente na Ead/UAB pode dar aulas para 200 a 600 alunos
52

 em 

uma única disciplina. Neste contexto, seus alunos se multiplicaram e, assim, sentiu a 

pressão de produzir materiais que atendessem a toda demanda de alunos e, além disso, 

interagir com outros participantes, principalmente tutores, para dividir tarefas e organizar 

as disciplinas. Entendo que seu bom envolvimento com recursos tecnológicos o ajudou a 

lidar com algumas de suas dificuldades.  

Assim, Pedro traz consigo imagens, representações e estratégias do ensino presencial. 

Contudo, dentro das possibilidades, faz adaptações no ensino a distância.  

Pedro e alunos – interação via plataforma Moodle. 

“Acesse frequentemente a plataforma Moodle. Ela é a nossa sala de aula. Então, 

todas as informações serão disponibilizadas nela”53. Assim, Pedro convidava seus 

alunos a participarem das atividades que propunha. Era fato que Pedro via o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, neste caso, o Moodle, como a sua sala de aula a 

distância. Como gosta da presença constante dos alunos em sala de aula, sugeria 

aos estudantes que participassem ativamente dos fóruns. A cada semana, ele inseria 

um novo fórum, para discussão de conteúdos e exercícios disponibilizados naquela 

semana. Além disso, acreditando que os estudos deveriam extrapolar a sala de aula, 

Pedro sugeria tempo de estudo semanal e material extra a ser lido e explorado. 

                                                 
52

 Pedro também atuava no curso de Pedagogia, no semestre em que foi investigado. Além disso, pode vir a 

atuar no curso de Administração Pública. Ambos os cursos são de larga escala, podendo extrapolar 600 

alunos.  

53
  Excerto da transcrição da Apresentação Inicial da Disciplina. 
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Guias de estudos, videoaulas, discussões nos fóruns, atividades investigativas povoavam a 

sala de aula virtual de Pedro. Em sua concepção, Pedro propunha uma série de atividades 

orientadas e sequenciadas para o desenvolvimento gradual do aluno sobre os conteúdos 

propostos; disponibilizava também pequenas videoaulas e fóruns para discutir as dúvidas. 

Apresentação e organização de sua sala de aula virtual (no Moodle) 

Em sua sala de aula virtual, Pedro se apresentava por meio de áudios e vídeos de 

apresentação...  

Quando acessavam a apresentação de Pedro, os alunos conheciam a voz e a imagem 

deste professor. Em seu discurso e prática, ele nos mostrou que quer estar presente e 

próximo de seus alunos, pois, mesmo de forma assíncrona, Pedro se apresenta e 

oferece aulas, a partir de vídeos. Sua expectativa é tentar diminuir as distâncias... 

reclamadas, pelos alunos, nas solicitações por aulas presenciais e visitas do 

professor aos pólos.  

Das estratégias utilizadas por Pedro, destaco o uso sistemático de áudio e videoaulas.  

No início do curso ele se apresenta aos alunos, por meio de áudio. Para acessá-lo 

basta um clique em sua imagem. Este áudio durava cerca de 15 minutos. Ao ouvi-lo 

seus alunos associavam sua voz à sua imagem...  

Nesta gravação inicial, além de se apresentar, Pedro passou todas as informações 

necessárias da disciplina: ementa, objetivos, carga horária, organização da disciplina, 

avaliações e distribuição de pontos. Também orientou seus alunos quanto à metodologia e 

Pedro: “Olá, pessoal! Meu nome é Pedro, eu sou o 

professor que vai trabalhar com vocês Práticas 

Pedagógicas III - Construções Geométricas. Eu quero 

aproveitar este momento para dar uma geral em cima da 

disciplina e apresentá-la para vocês, tanto o conteúdo 

quanto a forma que vamos trabalhar. Bom, podemos 

começar nossa explanação partindo da ementa, que são 

os conteúdos que iremos estudar dentro da disciplina 

(...)”. (Apresentação Inicial da Disciplina – Anexo C.) 

 
Figura 7: Imagem do link 

para acesso a videoaula. 
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recursos didáticos que adotaria, sobre os materiais necessários e, até mesmo, quanto ao 

tempo de estudos que acreditava ser necessário o aluno dedicar a esta disciplina.  

Em minha avaliação, julgo bastante válida esta iniciativa de Pedro. Na Instituição B, onde 

atuei como tutora a distância, nas visitas aos pólos, era constante eu ouvir: “Como é o(a) 

professor(a)?”, “Ele(a) é velho(a)?”. Nessas visitas, era normal ser abordada pelos alunos 

que questionavam constantemente sobre a fisionomia, a idade, a aparência, a conduta nos 

cursos presenciais, a popularidade, entre os estudantes, dos professores de cada uma das 

disciplinas que cursavam... 

No Moodle, após sua apresentação inicial, Pedro organizava o conteúdo da disciplina de 

forma sistemática. 

Pedro distribuía os conteúdos nas semanas, como é feito nos cursos presenciais, e 

orientava os alunos sobre o programa e calendário. Para organização da disciplina, 

ele disponibilizava, na plataforma, a cada semana, um guia de estudos (texto de 

apoio), leituras complementares, videoaulas (vídeo para guiar a leitura e 

interpretação dos textos disponibilizados ou para resolução/correção das atividades 

propostas), atividades, objetivos e cronograma. 

Esta forma de organização foi também discutida em sua apresentação inicial. Pedro 

procurava manter “um contrato didático” com o seu aluno:  

“Nós utilizaremos alguns materiais, alguns recursos didáticos. A nossa disciplina 

irá trabalhar com um guia, que eu estou montando, ainda. Então, vocês vão pegar 

esse material ainda em desenvolvimento. Vamos trabalhar também com textos, 

básicos, aqueles que vão estar sendo citados diretamente no guia, e os textos 

complementares, aqueles que vão aprofundar um pouco mais o olhar sobre elas.” 

(Excerto da transcrição da Apresentação Inicial da Disciplina). 

Inúmeras vezes, disponibilizou também vídeos com animações no GeoGebra, de modo a 

possibilitar a reconstrução do objeto geométrico por parte dos alunos. A cada semana 

iniciou um fórum de discussão sobre o conteúdo e exercícios da semana para que os alunos 

enviem suas dúvidas e tópicos de discussão.  
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Em nosso quarto encontro, Pedro e eu visitamos sua sala de aula virtual. Nesta 

oportunidade, observei “como” os alunos respondiam às questões que o professor 

colocava. Em seguida, discuti com Pedro, tais colocações.  

Fóruns de discussão: uma forma de interagir com seus alunos? 

O Moodle disponibiliza inúmeras ferramentas de interação entre os integrantes da 

comunidade que frequenta este espaço. Fóruns de discussão é uma forma popular de 

interação na internet. Também é popular entre os professores e alunos. Assim,  

(...) Pedro procura mobilizar seus alunos a interagir pelos fóruns de discussão do 

Moodle. Em alguns desses fóruns, coloca uma questão que, acredita, gerará uma 

boa discussão. Argumenta a seus alunos que, ao formularem respostas ou questões 

na plataforma, eles estão raciocinando e escrevendo com uma linguagem 

Matemática, o que trará contribuições a eles, como futuros professores.  Apesar de 

suas inúmeras iniciativas, a plataforma é utilizada, principalmente, para 

disponibilização de materiais e entrega de trabalhos por parte dos alunos. 

Desapontado, Pedro diz que muitas vezes, inclusive, os alunos utilizam os fóruns de 

dúvidas de conteúdo para perguntarem: “Professor, como é que vai ser a prova?”; 

“ O que vai cair na prova?”; “ Que dia eu posso entregar o trabalho?”.  

Em outra ocasião, no fórum de dúvidas da semana 01/03 a 07/03,  

E: Olá Pedro, você poderia me ajudar nas questões 1 e 6, do texto que é para 

responder.Obrigada. 

Pedro: Olá E. Posso sim. Qual sua dúvida?  Abraços. 

Excerto do Fórum da disciplina (01-07/03). 

 

Depois deste diálogo, a aluna “E” não mais se manifestou neste fórum. Era comum as 

dúvidas desses alunos serem bastante abrangentes e, desse modo, sem objetividade. Pedro 

ao perguntar “Qual a sua dúvida” cobrava maior clareza e especificidade. Contudo, tal 

atitude parecia não incentivar os alunos a participar. Ao contrário, muitas vezes, os alunos 

não retornavam aos fóruns, ao menos para aquela discussão. 
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Salas de aulas vazias. Onde estariam os estudantes, que não participavam dos 

fóruns?  

Nos fóruns semanais, quase não encontrávamos participantes, não era comum visitantes 

neste ambiente. Em nosso primeiro encontro, por exemplo, o professor Pedro me mostrou 

um fórum que continha a participação de apenas um aluno.  

Acanhados, alguns enviavam mensagens particulares para professores e tutores. 

Mas este recurso, o email, era muito dispendioso para Pedro, que precisava atender 

um a um, muitas vezes sobre dúvidas que podiam ser de todos. Com isso, em pouco 

tempo Pedro desabilitou o email e passou a não receber mais mensagens 

particulares. Entretanto, continuou a incentivar o uso dos fóruns.  

Em alguns casos, eram criados fóruns específicos para discutir atividades, trabalho, ou 

provas, mas Pedro negava-se a responder seus alunos com “as respostas prontas” para os 

estudantes. 

Pedro: Utilize esse fórum para tirar dúvida sobre a execução do trabalho.  

ATENÇÃO: Não serão respondidas dúvidas do tipo "como eu faço para fazer a 

construção...", ou seja, responderemos dúvidas sobre o trabalho ou o modo de fazê-lo, 

mas não responderemos como fazer as construções ou qualquer outro item do trabalho.  

Excerto do Fórum da disciplina. 

 

P: Construa um triângulo dado dois lados e um ângulo entre eles. (Excerto do 

Fórum da disciplina.) 

Era assim que Pedro convidava os alunos a entrarem na sala de aula. Ele colocava 

um problema, na tentativa de desafiar os estudantes e contar com a presença deles, 

divulgando seus resultados. 

Como a construção acima permite várias soluções, já que não foram informadas as 

medidas dos lados e do ângulo, Pedro inseriu um fórum de discussão, na plataforma 

Moodle, com questões para reflexão sobre as construções realizadas. A partir das 

colocações dos alunos nos fóruns, o professor questionava as soluções e justificativas dos 

estudantes com perguntas, como: Por que você acha que está certo? Com isso ele esperava 
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receber, não necessariamente, uma prova ou uma demonstração, mas um argumento, uma 

dedução lógica, pois não aceitava construções a partir da simples intuição. 

Pedro entra na sala e dá as instruções da semana. Alunos atentos saberão encontrar 

o material e as atividades. Em sala presencial, diante de tantas dúvidas dos alunos, 

o professor chama a atenção e vai ao quadro explicar e tentar sanar as questões.  

Pedro constrói videoaulas, solucionando e discutindo as questões por ele propostas, destacando 

as dúvidas conceituais que apareceram nestes fóruns. 

Este professor afirma que muitas das dúvidas dos alunos despertam uma variedade 

de possibilidades de respostas. Entretanto, a falta de tempo dos professores, de 

maneira geral, os impossibilitam de dar algumas destas respostas, que poderiam 

ampliar os conhecimentos dos estudantes. 

Percebo que Pedro refere-se ao tempo dedicado para esboçar figuras em softwares, 

destacando cores diferentes, legendas diversas e textos explicativos. Este tempo, 

naturalmente, é maior do que empenhado a responder às dúvidas de alunos que estão 

presentes na aula, pois, o professor pode explicar oralmente e realizar um breve esboço no 

quadro.  

Sobre a produção de materiais escritos 

Por tratar-se de Pedro, a produção de material impresso implica em uma produção 

artesanal e, ao mesmo tempo, tecnológica. Artesanal, pois a confecção, design, 

diagramação eram cuidadosamente planejados; tecnológica, pois Pedro concebe 

tecnológica e ideologicamente o tipo de tecnologia acessível aos seus alunos. Desse modo, 

por conta do uso de tecnologias não convencionais (no sentido comercial) imprevistos e 

contratempos aconteciam...   

Quando cheguei, em nosso segundo encontro, Pedro trabalhava na disciplina. Ele 

contou, desapontado, sobre a desconfiguração do guia de estudos da semana. Ele 

utilizou para elaboração desse material escrito o programa de edição de textos do 

BrOffice. De acordo com ele, não é o mais indicado, no entanto é gratuito e livre, o 

que o torna acessível e permite que outros professores interessados, produzam 

materiais como os dele. 
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Não podemos esquecer do material impresso disponibilizado aos alunos  do curso. 

Oriundos do Cederj, estes fascículos não eram muito utilizados e incentivados nesta 

disciplina, pois, de acordo com Pedro, a abordagem do livro era diferente da desejada por 

ele. A referência de leitura dos estudantes era o guia de estudos, produzidos por Pedro, 

enquanto o material do Cederj era utilizado para pesquisa. Nestes guias de estudos, Pedro 

colocava, passo a passo, exemplos de construções realizadas com régua, compasso e 

esquadro, além de imagens destas construções realizadas no GeoGebra.  

Era de responsabilidade dos alunos refazerem as construções apresentadas no guia de 

estudos e consultar o livro do Cederj, para auxiliá-los nas atividades, e resolução dos 

exercícios propostos. Alguns desses exercícios eram de Geometria Plana, mas que utilizam 

construções geométricas para solucioná-los.  

Sua escolha por softwares livres
54

 e portáteis 

Pedro elabora todo o seu material utilizando somente softwares livres, pois acredita 

que seus alunos devam fazer uso destes programas quando passarem a exercer a 

função de professor. Parte de seu conhecimento de que, infelizmente, a maioria das 

instituições públicas de ensino básico não possui verbas para aquisição de 

softwares. Pedro acha difícil encontrar programas gratuitos adequados para editar 

textos, no caso, o guia de estudos produzido por ele. Esta procura traz-lhe vários 

contratempos que, muitas vezes, serve de desestímulo para alguns docentes, durante 

a elaboração de materiais digitalizados.  

Além de “livres”, Pedro busca softwares que se apresentam na versão “portable”, 

ou seja, portátil que podem ser armazenados e utilizados em pendrives. Por exemplo, 

existem versões do Latex e do GeoGebra que são “portables”. Pedro justifica esta 

opção por incentivar o uso de alguns programas, que muitas vezes não estão 

disponíveis, ou ainda, que em certas instituições, não podem ser instalados por 

usuários comuns, mas somente pelo administrador do sistema. A própria instituição 

em que atua é um exemplo. Quando Pedro necessita instalar algum programa em 

seu computador, ele não tem autorização para tal. Precisa necessariamente passar 

pelo suporte técnico. Dessa forma, prefere fazer uso das versões “portables”, que 

                                                 
54

 Apesar de mencionar software livre, Pedro faz uso também dos software gratuitos que não são, 

necessariamente, livres.  
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rodam a partir de seu pendrive. Nas escolas públicas, a situação é parecida. Por 

isso, é importante que os alunos de Pedro, futuros professores, aprendam a 

trabalhar com as versões “portables”. 

Sua concepção sobre ensino de Matemática incorporando o uso de software... 

No encontro do dia 08 de Junho de 2010 (décimo terceiro) discutimos sobre as 

possibilidades que o uso de softwares no ensino de Matemática pode trazer. Pedro expõe o 

seu ponto de vista e aponta três utilidades que visualiza para os softwares que explorou em 

seu trabalho de mestrado. Os softwares podem ser utilizados para produção de material 

didático – como, por exemplo, os guias de estudos e as provas; para abordar temas do 

ensino de Matemática – à medida que pode dinamizar a resolução de problemas que 

exijam uma interpretação conceitual dos resultados, ou para verificação de resultados 

obtidos por outras mídias e para ensinar Matemática - uma vez que seus recursos podem 

ser mobilizados para que determinados conteúdos  sejam  apresentados  e  trabalhados  

pelos  alunos  nos  programas  específicos  de Matemática. Em todos os casos, Pedro não 

faz distinção entre o ensino presencial e o ensino a distância, levando-me a entender que 

suas observações são válidas para qualquer modalidade de ensino. 

Pedro conta que o princípio básico de todo conhecimento informático é único. Com 

isso, ele consegue ter sucesso com a utilização de vários softwares, seja ele 

conhecido ou não.  

Pedro: É possível produzir material, com uma qualidade aceitável, com softwares 

livres? 

Excerto da transcrição do 3° encontro – 30/03/2010.  

 

Com a elaboração de materiais, ele espera responder a pergunta acima e comentar as 

possibilidades dos diferentes softwares utilizados, bem como as dificuldades que esses 

apresentam. Pedro diz que a sua próxima empreitada será a utilização do LaTeX
55

 que se 

destaca pela boa qualidade na edição de textos matemáticos. Porém, como coloca Pedro, 

este pacote tem um alto nível de complexidade de uso. 

                                                 
55

 Ver no glossário. 



92 

No que diz respeito à suas concepções de ensino, mestre em Educação Matemática, Pedro 

está constantemente pesquisando, com base na demanda das disciplinas que leciona a 

distância; ele busca textos, trabalhos e justificativas para elaborar os conteúdos que incluirá 

em seu material.  

A partir de leituras, como Maria Alice Gravina
56

, Luiz Carlos Pais
57

 e João Pedro da 

Ponte
58

, Pedro desenvolve suas oficinas, materiais didáticos, palestras, algumas ainda em 

construção em que incentiva o uso de softwares de geometria dinâmica, como o Zul e o 

GeoGebra. Parte sempre de uma situação-problema como a proposta de uso de dobraduras, 

para desenvolver investigações e resolução de problemas.  

As Videoaulas 

Como mencionado anteriormente, Pedro produziu suas videoaulas para objetivos 

diferenciados...  

Certo dia, em uma sala da universidade, onde se reuniam alguns professores, dentre 

eles Pedro, um professor questionou sobre como poderia postar a solução de um 

exercício na plataforma para um aluno que estava com dúvidas em Matemática. 

Apesar de possível, este e muitos professores acreditam ser difícil e trabalhosa a 

digitação de fórmulas na plataforma Moodle59. 

Pedro imediatamente sugeriu o uso do tablet60 para escrever a resolução do 

exercício a mão livre sobre o quadro branco do NetMeeting61, usando  o Blueberry62 
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 GRAVINA, Maria Alice. Geometria dinâmica: Uma nova abordagem para o aprendizado da geometria. In: 

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 1996, p. 1-13.  
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 PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender matemática. São Paulo: Autêntica, 2006./ PAIS, Luiz Carlos. 

Intuição, Experiência e Teoria Geométrica. Zetetiké. Vol. 4. N. 06. Unicamp. Campinas. 1996./ PAIS, Luiz 

Carlos. Uma análise do significado da utilização de recursos didáticos no ensino da geometria. ANPED, 

2000.  
58

 PONTE, João Pedro da, et al. Investigando as aulas de investigações matemáticas. In . ABRANTES, Paulo 

et al (Orgs.). Investigações matemáticas na aula e no currículo. Lisboa: Projecto MPT e APM, 1999, p.133-

151.). 
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 Como o Moodle reconhece a linguagem LaTeX, de edição de fórmulas matemáticas, era comum 

professores e alunos (em menor quantidade) utilizarem este recurso para postar dúvidas e soluções em 

mensagens na plataforma. No entanto, alguns docentes, como Pedro, não tinham prática com esta linguagem. 

Em meados de 2010, a instituição pesquisada instalou um plugin para o Moodle que permite edição de 

fórmulas, a partir de um “menu” com várias ferramentas, como raiz de índice genérico, integrais, somatórios, 

letras gregas, entre outros. Este recurso é similar ao objeto Equation, disponibilizado no Word, do Office.   
60

 O tablet é uma mesa digitalizadora, acompanhada de uma caneta. Reconhece escrita e permite realizar 

ilustrações à mão livre.  
61

 Programa utilizado como um quadro branco, similar ao Paint. 
62

 Software gratuito que captura a imagem da tela do computador e grava o áudio simultaneamente. 
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para escrever e comentar (através do áudio) a solução. Desde então, alguns 

professores se interessaram, aprenderam e hoje utilizam as videoaulas como recurso 

de ensino-aprendizagem.   

Pedro: Eu pretendo desenvolver também, em vários momentos, algumas videoaulas, 

com conteúdo teórico, que está sendo estudado, e com as próprias construções, 

utilizando aí aqueles recursos, aqueles materiais que nós vamos estar lançando mão. 

São os esquadros, transferidor, régua e compasso. Além desses materiais, eu também 

vou usar na disciplina com vocês o GeoGebra, que é um software de geometria 

dinâmica. Acredito que vocês já devem ter utilizado em outros momentos. 

Excerto da transcrição da Apresentação Inicial da Disciplina. 

 

Ele conta que não é muito comum, em outras instituições, a produção de vídeos nos 

moldes que ele e outros professores desta universidade têm produzido. Estas “videoaulas”, 

como ele denomina, podem alternar imagens do Power Point, GeoGebra e gravações de 

imagens da Webcam. Nestes vídeos, ele chega a incluir som ambiente com o objetivo de 

minimizar ruídos do local de gravação.  

As videoaulas produzidas por Pedro e colegas (Fabiano, Raquel e Carla) articulam 

recursos e estratégias que vemos como elementos constitutivos de muitas propostas 

didáticas para ensinar matemática:  

 Dobraduras (utilização de material concreto) 

 GeoGebra (utilização de recurso computacional) 

 Régua e compasso (ferramentas tradicionais no estudo da Geometria) 

 Tablet, reproduzindo a escrita e o desenho à mão em tempo real em uma tela de 

computador (historicamente a escrita e o desenho têm mediado processos de 

aprendizagem, produção e ensino do conhecimento matemático). 

 Lousa digital (faz simultaneamente as vezes do quadro negro e giz e do 

computador).  

Entretanto, nem todos os alunos podiam acessar suas videos... 

Em cidades/pólos distantes, onde há baixa conectividade à internet, os alunos têm 

dificuldades de visualizar estas videoaulas. Pedro, preocupado em atender a 
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maioria, passa então a incluir textos em que transcreve o conteúdo de suas falas, 

permitindo assim que estes alunos tenham outra forma de acesso.  

As videoaulas também permitiam avaliar os trabalhos dos alunos. A partir do arquivo 

enviado pelo aluno, Pedro criava um vídeo inserindo comentários escritos, numerava as 

figuras, apontava erros ou acertos através de setas e juntamente com o áudio, gravado por 

ele, apontava as falhas e êxitos dos estudantes, nos trabalhos. 

Geometria. 

“ Eu (Pedro) sou uma das pessoas apaixonadas por geometria, gosto muito, uso 

bastante softwares de geometria dinâmica, acho uma ferramenta fantástica para o 

aprendizado, e agora com a incorporação de esquadro, transferidor, nós vamos 

poder aproveitar ainda mais. Espero que vocês gostem e que aproveitem bastante 

essa disciplina.” 

Em nossos diálogos, este professor deixou claro seu interesse pela Geometria. Comentou 

que, enquanto estudante, inclusive, possuía o hábito de solucionar problemas 

geometricamente, ainda que o restante da turma optasse pela forma algébrica.  

Pedro: O quê mais nós esperamos de vocês? Tenha acesso ao GeoGebra, seja no seu 

computador ou no computador do pólo. Os tutores vão deixar tudo preparado para que 

vocês possam utilizar. O GeoGebra é um software gratuito. Eu gosto de utilizá-lo 

porque ele pode ser instalado e copiado à vontade. Então, se você tem um computador 

na casa de um amigo, um parente... você pode instalá-lo sem problema nenhum, tá 

bom?  

Tenha um kit de régua, compasso transferidor e esquadro. É um kit barato, vocês vão 

poder comprar em qualquer livraria, qualquer papelaria, mas é um kit muito 

importante, porque as nossas construções geométricas vão utilizar todo este 

instrumental.              

Excerto da transcrição da Apresentação Inicial da Disciplina 

 

Em sua disciplina, este docente sugere atividades que deverão ser construídas, 

primeiramente, com lápis, régua, esquadro e compasso e, posteriormente, através das 

ferramentas do GeoGebra. Quando deseja dar ênfase ao uso de um destes recursos, 

algumas vezes, ele limita o uso de outros instrumentos de construção. Por exemplo, para 

incentivar o uso do esquadro, ele pede aos alunos para construir triângulos conhecendo os 
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três lados, com o uso apenas de régua e esquadro, ou seja, ele não permitiu, por exemplo, o 

uso do compasso. Essas recomendações também se estendem para as construções no 

software. Neste caso, os alunos não podem utilizar circunferências (que recriam as 

propriedades do compasso). É permitido o uso de ângulos fixos, simulando o esquadro. 

Pedro comenta ainda, que o esquadro, normalmente, é pouco utilizado. Fato este 

confirmado por mim, que até o momento nunca havia realizado uma construção com o uso 

do esquadro. 

Na concepção de Pedro, para que os estudantes possam construir seu conhecimento, este 

professor ordena as atividades propostas de modo que o nível de dificuldade seja crescente. 

Em geral, ele apresenta um exemplo mais simples de uma construção e, em seguida, sugere 

que o aluno realize a construção de outro objeto, com grau de dificuldade maior. Por 

exemplo, antes de pedir que o aluno apresente a construção de um octógono regular 

(divisão de uma circunferência em 8 partes iguais) ele apresenta a construção de um 

quadrilátero regular, conforme figura.  

 

Figura 8: Imagem produzida no GeoGebra e inserida no guia de estudos de Pedro. 

 

No 3° encontro, discutimos sobre as dificuldades da construção de um pentágono regular, 

dado a dificuldade de se obter, por construção, um ângulo de 72º. O mesmo ocorre com 

outros polígonos regulares, como heptágono, eneágono, etc. Como a proposta da disciplina 

é mobilizar conhecimentos matemáticos, que serão aplicados no ensino fundamental e 

médio, Pedro optou por não trabalhar com estes polígonos. 

Pedro: A pessoa tem que saber que existe, mas não tem a necessidade de trabalhar com 

isso, neste nível. 

Excerto da transcrição do 3° encontro – 30/03/2010. 
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No estudo das construções geométricas é importante a visualização. Por isso, Pedro 

disponibiliza em sua página applets e vídeos de construções realizadas no 

GeoGebra, para exploração dos estudantes. Além disso, em outras situações, assume 

o papel de ator e, com uma câmera, colocada em um tripé, grava sua imagem, 

realização de dobraduras, construções feitas em quadro branco ou papel, com 

régua, compasso e esquadro, na sua residência. 

Além de disponibilizar imagens, Pedro exigia, além do roteiro de construção (passo a 

passo), que os estudantes enviassem as imagens das construções realizadas por ele, seja no 

papel ou com o uso de software.  

No quinto encontro, visualizamos alguns trabalhos enviados pelos alunos, no Moodle, para 

correção. Foi interessante observar que para cada construção enviada, pelos estudantes, o 

professor explorava sua construção passo-a-passo, no GeoGebra, a partir, do protocolo de 

construções disponibilizados pelo software. Como na maioria dos casos havia várias 

maneiras de se realizar a construção, as correções neste caso seriam bem trabalhosas. 

Tutores. 

Para correções dos trabalhos, Pedro convidava seus tutores a colaborar. Em alguns 

casos, reunia-se com os tutores, apresenta a atividade, suas intenções com as 

atividades propostas e as resoluções esperadas, pois, a proposta de exercício 

realizada estava evidente para ele, o criador. Mas os tutores, que não participaram 

da elaboração das atividades, precisariam se inteirar do assunto para, então, serem 

capazes de avaliar com cuidado, individualmente. Em outros casos, ele e os tutores 

realizavam as correções coletivamente. 

Em nosso 4° encontro, por exemplo, o planejamento de Pedro para a disciplina era corrigir 

os exercícios dos alunos, juntamente com seus dois tutores a distância. Eles, inicialmente, 

resolveriam os exercícios e, em seguida, se distribuiriam por pólos para realizarem as 

correções
63

.  

Apesar de não participar do encontro entre Pedro e os tutores responsáveis pela disciplina, 

conheci um destes tutores (Tutor D) a distância, que foi à sala de Pedro, onde nos 

reuníamos, para ser orientado sobre os critérios de correção da última avaliação. Nesta 

                                                 
63

 Infelizmente, os horários de encontro deste professor com os tutores foram incompatíveis com os meus. 
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ocasião, o professor interrompeu nossa reunião e instruiu este tutor sobre a correção. Notei, 

considerando apenas este diálogo, que havia cumplicidade entre ambos e concordância 

sobre os critérios de avaliação.  

Contudo, a partir de meus encontros com Pedro, não pude perceber bem a relação deste 

professor com os tutores a distância, que acompanhavam sua disciplina. Ao que pude 

perceber toda a preparação da página da disciplina era de responsabilidade deste professor. 

Além disso, este docente também elaborava as provas, gabaritos e orientava as correções 

das atividades e avaliações junto aos tutores.  

Pedro: Olha, na realidade, para o tutor presencial, eu não direciono nada, eu não peço. 

Eu espero que ele consiga orientar o básico dos alunos. Então, eu tento deixar para ele 

aquela orientação mais básica, aquele primeiro contato, pra ele ajudar o aluno com o 

dia-a-dia da disciplina numa parte mais operacional, o primeiro contato com ele. Do 

tutor a distância, eu gostaria que ele estivesse mais próximo, tirando dúvidas, tirando 

dúvidas de trabalhos, dúvidas de operação do software... Só que isso não acontece 

ainda. 

Excerto da transcrição do 15º encontro – 09/12/2010. 

Na plataforma, não observei a participação dos tutores presenciais. Por outro lado, notei 

que um dos tutores a distância atuava regularmente, respondendo às questões dos alunos e 

os orientando sobre as datas e prazos para entrega de atividades e realização de provas.  

A seguir, apresento alguns exemplos de colocações do Tutor D, nos fóruns da disciplina: 

Tutor: O processo utilizado da construção da elipse no fórum é o mesmo do material 

de apoio da semana? Quais são as técnicas de construção citadas? Quais as definições 

iniciais do material? O que se fala a respeito das elipses? A sua construção está de 

acordo com a propriedade de Elipse? O que tem a ver lugar geométrico com elipse? 

Tutor: Boas observações e conclusões!! 

Tutor: Olá ---! Pode ser problema no seu computador. Você já tentou abrir lá no pólo? 

Abraço. 

Tutor: Ei ---! a prova valia 2 pontos. A prova já está a caminho do seu pólo. Se não 

estiver enganado, você errou a questão 3. Quando a prova chegar ai, entre em contato 

comigo. ok? Abraço. 

 Excertos de diferentes Fóruns de Discussão. 
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Reflexões de Pedro 

Pedro preocupava-se com a formação docente de seus alunos. Em sua concepção, a 

disciplina “Práticas de Ensino III: Construções Geométricas” possuía um duplo 

objetivo. Um deles (e o mais óbvio) era que os alunos aprendessem os conceitos e as 

bases das construções geométricas e o outro era que estes estudantes fizessem 

reflexões sobre a prática docente, enquanto futuros professores de Matemática. Em 

sua apresentação, Pedro dizia: “Qual é a metodologia que adotaremos? Bom... eu 

vou querer dar uma dupla visão deste conteúdo. Então, uma delas é com relação ao 

próprio conteúdo. Então nós vamos fazendo as construções e as estudando. Não 

vamos adotar aquele estilo de construção onde nós vamos seguir somente o roteiro. 

Nós vamos desenvolver as construções e procurar entender o que está acontecendo. 

Por que estas construções estão dando certo, se estão, e se não estão. E também eu 

quero dar uma outra visão que é voltada para a sala de aula. Vocês vão trabalhar 

com seus alunos no ensino médio e no ensino fundamental. Então, como nós 

podemos trabalhar as construções geométricas com esses alunos para que eles 

construam o seu conhecimento em geometria?”
64

 

Pedro apresentava algumas construções já prontas Contudo, o seu maior objetivo 

era que o aluno conseguisse fazer as suas próprias, a partir dos exemplos sugeridos 

no livro-texto e em suas videoaulas. 

“Por que é importante que vocês façam estes exercícios? Porque são os exercícios 

que vão dar um retorno a vocês sobre o que vocês precisam estudar um pouco mais 

ou o que você já conseguiu atingir em termos de aprendizagem. É importante que 

mesmo estes exercícios que não são pontuados, vocês façam, porque muitos deles 

contaram como frequência na plataforma. E como nós vamos ver mais à frente, a 

frequência é um dos elementos importantes na avaliação. Bom, lembre-se que 

ninguém pode fazer este trabalho para você. Não adianta você querer empurrá-lo 

para outra pessoa. Ele é seu, é intransferível e é pessoal. Então, é você mesmo que 

deverá se dedicar.” 
65
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 Excerto da Apresentação Inicial da Disciplina. 
65

 Excerto da apresentação Inicial da Disciplina. 



  99 

 

No quarto encontro, acessamos os fóruns da disciplina, observamos a plataforma, para 

verificar a desenvoltura dos estudantes, diante dos exercícios propostos pelo professor. 

Notamos que os alunos apresentavam dificuldades para responder às questões propostas, 

compreender os enunciados e realizar as construções sugeridas. Comumente, expõem com 

dificuldades suas ideias e particularizam os resultados.  

Um dos problemas propostos por Pedro foi a construção de um triângulo, dados o 

comprimento de um dos lados e a medidas dos ângulos adjacentes a ele. Verificamos que 

uma solução comum consiste na construção de triângulos equiláteros ou isósceles.  

Pedro: Eu acho que esses alunos não estão tendo a habilidade de ler e entender o que 

estão lendo. Ele não consegue montar estratégias de estudo. Ele traz ainda para EaD, 

aquela concepção do ensino presencial: Eu tenho que ficar quietinho  e alguém vai falar 

para mim as coisas. Então ele não é um construtor do conhecimento.  

Excerto do 4º encontro – 06/04/2010 

 

Além do cuidado com seus alunos, explicitado anteriormente, Pedro também demonstrou 

preocupação com a sua prática e sobre os recursos que ele utiliza.  

Durante a sexta semana de curso, voltamos à sala de aula, da disciplina Práticas de 

Ensino III. Neste dia, Pedro decide investigar a impressão dos alunos sobre sua 

disciplina, especialmente no que se refere às estratégias que tem feito uso. Um dos 

tópicos de discussão colocado no fórum para os alunos, nesta semana foi: Pesquisa 

sobre aceitação da estrutura da plataforma.  

Pedro: Como você deve ter notado estamos propondo uma estrutura diferenciada para 

nossa disciplina e precisamos de um retorno para saber como está sendo o impacto da 

nova estrutura na aprendizagem do aluno. Por isso, precisamos que você nos ajude 

respondendo essa pesquisa. Avalie de que forma os diversos materiais disponibilizados 

na plataforma estão contribuindo para o seu aprendizado na disciplina (o áudio da 

abertura, as videoaulas, o texto do guia da disciplina e as construções no GeoGebra 

para exploração)  

Excerto do 2º encontro – 23/03/2010. 
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Mas, infelizmente, como já mencionado, a participação dos alunos é muito pequena. No 

pólo de Alterosa, por exemplo, houve duas manifestações sobre esse tópico do fórum. 

Apenas dois alunos compareceram a esta aula. M entra e diz: 

M: Pedro você é muito criativo. Usa diversas metodologias para que o aluno 

aprenda. Acredito que os alunos também estão aproveitando bastante. 

Um abraço, M. 

Logo depois, R chega a sala de aula e  traz uma notícia intrigante: 

R: Olá Pedro! 

Os alunos estão com dificuldade de responder o fórum, pois na plataforma deles não 

aparece a opção responder. Até mais, R. (Excerto do Fórum da disciplina) 

 

Como gosta de Geometria, Pedro pretende ofertar esta disciplina novamente. Mas garante 

que grande parte do material produzido precisará ser reelaborado, pois, além da 

necessidade de aperfeiçoá-los, ele conta que alguns dos seus vídeos e textos foram criados 

para atender às questões e necessidades próprias dos alunos deste semestre e por isso, 

precisarão ser adaptados. 

Por causa destes questionamentos, este professor diz que prefere não utilizar 

videoconferências em sua disciplina. Segundo ele, apesar do cronograma detalhado estar 

disponível na plataforma, ele teme que durante suas explanações sobre os conteúdos, 

durante as videoconferências, os alunos façam intervenções não produtivas, referentes 

apenas a programação das atividades, como exemplificado.  

Que estratégias/recursos da sua experiência no ensino a distância você utilizaria se 

voltasse a atuar no ensino presencial? 

Concursado na instituição onde atua, Pedro não fala em sair da cidade, onde esta 

universidade se localiza, nem mesmo em abandonar a EaD. Apesar disso, ele 

consegue apontar estratégias que utilizaria, caso voltasse a atuar no ensino 

presencial. 

Pedro: Eu continuaria trabalhando com produção de material, porque eu continuo 

trabalhando com softwares específicos, que muitas vezes eles não têm tutoriais - às 

vezes tem em inglês e o aluno não consegue ler em inglês – então eu acho que isso eu 

continuaria produzindo porque eu acho que ajuda...  

Excerto da transcrição do 15º encontro – 09/12/2010. 
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Se voltasse a atuar no ensino presencial, Pedro conta que continuaria a produzir 

materiais, como tem feito na EaD. Além de produções escritas, ele diz que adaptaria 

a utilização das screencasts ou videoaulas produzidas com a captura de tela, de 

modo à apropriá-las para sala de aula.   

E por que não criar um AVA para o ensino presencial?  

Pedro também criaria salas de aula virtuais para seus alunos presenciais, caso 

voltasse a atuar nesta modalidade.  

Pedro: (...) o ambiente virtual de aprendizagem, seja ele um site, seja ele um AVA, 

tipo um Moodle, um dorkel, um TelEduc, eu continuaria usando, porque eu acho que 

mesmo como um repositório, pra arquivos, pra entrega de trabalhos, pra você colocar 

uma apostila, eu acho que ele é uma coisa muito importante, porque ele dá acesso ao 

aluno, independente do lugar onde ele está.  

Excerto da transcrição do 15º encontro – 09/12/2010. 

 

Provavelmente, se voltasse para o presencial, Pedro estaria em sintonia com algumas 

novidades do ensino que se referem ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem, como o 

Moodle, em cursos presenciais. Além das plataformas próprias para aprendizagem, outros 

ambientes virtuais, como redes sociais estão sendo usados com fins educativos. Blogs e 

homepages também são ferramentas aderidas por alguns docentes do presencial.  

A pesquisadora e Pedro
66

  

A temática EaD/UAB motivou esta pesquisadora que não conseguia esconder seu 

interesse por assuntos relacionados. Neste sentido, encontrar Pedro foi muito 

importante para ela, pois além de coletar dados para a sua pesquisa, ela aprendeu 

muito. Pedro a ensinou utilizar vários softwares e recursos do Moodle, a solucionar 

problemas geometricamente, a produzir videoaulas, entre outros...  

Em certa ocasião, ela pode observar Pedro elaborando o material escrito para um 

tópico do programa. Neste mesmo dia, ele gravou uma videoaula para 

complementar o guia de estudos que estava produzindo. O vídeo, no caso, gravou a 

construção de um triângulo, dados os três lados, no GeoGebra.  
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 Escrevi esta viñeta na terceira pessoa a fim de exercitar um afastamento e estranhamento da pesquisa. 
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Acompanhar o professor, neste dia, foi muito importante para a pesquisa de Kelly, 

que pode acompanhar de perto uma gravação e apreender também todos os 

procedimentos, softwares e a inclusão de sons (efeitos especiais) nos vídeos. A partir 

deste encontro ela conseguiu fazer os seus primeiros vídeos, ainda que precários, 

onde utilizou os softwares por Pedro indicados. 

Para a minha melhor compreensão dos vídeos, o professor Pedro me incentivou a gravar 

um pequeno vídeo, já em nosso 1° encontro. Utilizando diferentes recursos, como o tablet, 

NetMeeting e do Blueberry
67

, escrevi meu nome, enquanto o pronunciava no microfone. 

Em seguida, salvamos este vídeo e assistimos. Percebi a importância da coordenação 

motora para escrita no tablet. Comparado aos vídeos que havia assistido, entendi que é 

necessário muito treino com a “caneta” deste recurso, para melhorar a caligrafia. Enquanto, 

a fala fica melhor quando se fala pausado e com clareza.   

Embora eu quisesse gravar vídeos sobre traçado de cônicas, percebi que não haveria tempo 

para uma maior exploração deste conteúdo, na disciplina. No entanto, Pedro 

autorizou/sugeriu que eu gravasse três videoaulas, explicando e solucionando as três 

questões da 3ª prova da disciplina. As videoaulas que elaborei foram aceitas por Pedro, 

sem sugestões de alterações. 

Ao ver terminado o primeiro guia de estudos, elaborado por Pedro, Kelly pede a este 

professor permissão para elaborar o material de um dos conteúdos do programa da 

disciplina. Com isso, ela esperava vivenciar um momento de aprendizagem sobre 

docência em EaD/UAB, no que refere-se à produção de material.E ela estava certa, 

pois Kelly, que tinha pouco contato como o software livre TeXnicCenter, empenhou-

se em aprender e construir um material sobre traçados de cônicas, na linguagem 

LateX
68

.  

Durante o semestre, produzi o material sobre traçados de cônicas que viria a ser utilizado 

na 13ª semana de curso. A cada etapa, apresentava um protótipo para Pedro, que 

acrescentava sugestões a este material. Ele sugeriu que as construções mecânicas (com 

régua e compasso) e no GeoGebra deveriam seguir os mesmos princípios, ou seja, 

deveriam utilizar o mesmo conceito, pois, dessa maneira, a transposição de uma construção 
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 Informações sobre estes softwares encontram-se no Glossário. 
68

 Linguagem de alguns programas que permite edição de fórmulas matemáticas, com alta qualidade. 
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para outra (régua e compasso para GeoGebra), se daria com maior facilidade, pelos alunos. 

Por exemplo, na construção da elipse, que eu havia sugerido no material, sugeria que os 

alunos, com régua e compasso, utilizassem circunferências para construção de segmentos 

congruentes, com base na medida do raio. Entretanto, na construção da elipse, com o uso 

do GeoGebra, eu havia utilizado retas mediatrizes, para construção de segmentos 

congruentes. Pedro então sugere que eu utilize um dos elementos: circunferências ou 

mediatrizes. 

Compreendi as sugestões de Pedro e refiz todo material, com os ajustes propostos por 

Pedro. Ao ver o material pronto, ele se mostrou curioso com algumas construções que 

sugeri no material e, em alguns momentos, executou passo a passo as intruções do 

material, para testá-los.  

Na 13° semana de curso os alunos iniciariam o estudo dos traçados de cônicas, 

utilizando o material produzido pela pesquisadora, com sugestões do professor. 

Como de costume, Pedro gravou um áudio com orientações para semana. 

Pedro: Olá pessoal. Tudo bem?  

Depois de algumas semanas envolvidos com o trabalho de “geometrização” estamos  

de volta com novos conteúdos.  

Nessa semana temos alguns comunicados:  

1)  Vamos estudar nessa semana as cônicas. Esse material teve uma participação 

especial da professora Kelly. A Kelly é aluna do mestrado de Educação Matemática da 

UFOP e orientanda da professora Teresinha Kawasaki. Nós discutimos a abordagem do 

assunto, definimos alguns parâmetros e ela produziu o material dessa semana. Então 

aproveito para agradecer a participação dela.  

2)  Vocês já devem ter notado que nosso material tem mudado muito sua aparência. 

Isso é porque estou aproveitando para fazer uns testes em vários programas para 

produção de textos matemáticos. Espero compilar o resultado desses testes e escrever 

um artigo com algumas indicações com prós e contras dos programas que utilizei. 

Penso que pode ser um material útil para diversos professores. (...) 

Bom pessoal, acho que é isso.  

Qualquer novidade, coloco na plataforma.  

Aproveitem a semana, bom estudos e um forte abraço.  

Excerto do texto auxiliar da videoaula de apresentação da 13º semana da disciplina. 
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Pedro temia a dificuldade dos alunos sobre este conteúdo, fato comum nos cursos 

presenciais  e, por isso,  decidiu não colocar atividade avaliativa semanal, como de 

costume. Como este tema já seria cobrado na prova, ele resolve avaliar a presença 

dos alunos, em sala.    

(...) P: Esse fórum será computado em sua frequência. (Excerto do Fórum da 

disciplina) 

Em um dos tópicos do fórum, o professor decide incluir uma figura (Figuras 9 e 10) 

e investigar se os estudantes reconhecem os conceitos das cônicas. Ele entra na sala 

e diz: “Baseado na análise da figura e de sua construção, espero que você: 1) 

Responda a questão: A figura é uma elipse? Justifique sua resposta. 2) Comente a 

resposta de seus colegas”. (Excerto do Fórum da disciplina) 

Novamente, acompanhei Pedro em sua sala de aula. Atentos, observamos as 

afirmações dos alunos, que tentavam encontrar resposta para a questão do 

professor. Entre elas, uma estudante afirma que a figura geométrica não é elipse, 

pois não possui focos, elementos de uma elipse, de acordo com o guia de estudos 

disponibilizado no Moodle. 

Discutimos esta interpretação da aluna e possíveis soluções para o problema proposto por 

Pedro. Ele, então, elaborou uma justificativa geométrica, para mostrar que a figura, 

sugerida na sala de aula, não era uma elipse:  
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Figura 9: Esta figura inclui um texto produzido pela pesquisadora e uma imagem retirada da 

página da disciplina. Refere-se à explicação e a construção elaboradas por Pedro, para justificar 

que a figura geométrica do problema não era uma elipse.  

 

Infelizmente, como observamos em nosso décimo encontro, a participação nos fóruns foi 

mínima (máximo de três intervenções no fórum, por pólo). Apesar do incentivo à 

participação dos fóruns, relatado também por outros professores que conversei 

informalmente, a maioria dos alunos de Licenciatura em Matemática, não possuía o hábito 

de interagir com professores, tutores e colegas, pelos fóruns, nesta instituição.  

 

Figura 10: Figura Geométrica, que Pedro sugere que os alunos 

investiguem se representa ou não uma elipse. E a construção 

realizada no GeoGebra que permitia o aluno explorar a 

construção e os elementos da figura. 
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Além disso, dentre os alunos que manifestaram no fórum, a maior parte deles se equivocou 

afirmando que a figura geométrica era uma elipse ou concluíram que não era uma elipse, 

sem uma justificativa coerente. Veja alguns exemplos, de respostas dadas por alunos de um 

dos pólos: 

Tabela 4: Respostas dos alunos de Alterosa, ao “Fórum para discussão da figura 

geométrica”. 

A: Sim, a figura é uma elipse. Pela definição dada e outras que analisei, elipse é o 

conjunto de pontos no plano cuja soma das distancias a dois pontos fixos é constante 

(2a) e é maior que a distancia entre eles Pela construção pude observar que possui 

todos os elementos que compõe uma elipse: 2 focos, um eixo maior, um segmento de 

reta que passa pelo ponto médio e perpendicular ao eixo maior, segmento este 

denominado eixo menor e o ponto médio o centro da elipse.  

B: A FIGURA FORMADA É UMA ELIPSE. No material da semana têm como 

proposta a construção de uma elipse, utilizando um outro método. Pois bem, segui 

todas as instruções e chegue a uma elipse. Ao anilizar a construção no fórum cheguei a 

conclusão que se eu seguisse os passos do forum na minha elipse já construída eu teria 

a mesma elipse, e foi o que aconteceu, o traçado e o foco  foi exatamente na elipse 

anterior. Com isso conclui que a figura é uma elipse.  

C: Ao fazer a construção da figura foi possível perceber que a figura não é uma elipse,é 

uma oval regular também chamada de falsa elipse apresentando dois eixos de semetria. 

D: A figura é de uma falsa elipse. A falsa elipse é uma aproximação da elipse real 

unidas por quatro arcos de circunferencia. 

E: Lugar geométrico é um conjunto de pontos que apresentam uma determinada 

propriedade, assim a elipse é o lugar geométrico do plano tal que a soma das distâncias  

de dois pontos fixo denominados focos F1 e F2, é constante, igual a 2a e maior que a 

distância entre os focos (2a>2c). 

F: A relação entre um ponto da elipse com seus focos é que a dist (P, F1)+ 

dist(P,F2)=2a, onde P é um ponto da elipse e F1 e F2 são os seus focos. 

G: É chamada falsa elipse, pois a uma aproximação da elipse real unidas por quatro 

arcos de circunferência. Uma elipse é um conjunto de pontos do plano cuja soma das 

distâncias a dois pontos fixos é constante (2a) e maior do que a distância entre eles. Os 

pontos fixos são os focos da elipse. À distância entre os focos chama-se distância focal 

(2c).Os elementos da elipse são: o centro, o eixo maior, o eixo menor, os focos e os 

vértices. Os eixos de simetria da elipse são: x=0 e y=0.  

E a nossa falsa elipse não obedece às regras, é construída por meio de concordância 

com algum outro objeto geométrico.  

H: A figura geométrica em questão não é uma elipse, pois não possui a propriedade de 

uma elipse.  
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Como no final desta semana haveria prova da disciplina, notamos que a participação nos 

fóruns foi menor do que de costume. Sugeri que acrescentássemos  perguntas no fórum, na 

tentativa de motivar a participação de alguns alunos. Para testar o meu argumento, Pedro 

aceitou minha proposta e acrescentou uma pergunta no fórum de apenas um dos pólos. A 

pergunta questionava o aluno se os pontos B 1  e B 2 , da figura abaixo, pertenciam ou não à 

elipse de focos F 1  e F 2 . Pedimos, ainda, que o estudante justificasse sua resposta. 

 

Figura 11: Imagem retirada do texto sobre traçados de 

cônicas, que se encontra no anexo E. 

Em minha opinião, era importante iniciarmos a discussão com uma pergunta mais simples, 

para que o aluno sentisse confiante a postar sua resposta no fórum. A partir das respostas 

deles, poderíamos realizar novas perguntas, que levassem os alunos a novas justificativas, 

um pouco mais sofisticadas. A estratégia utilizada não funcionou no pólo onde foi proposta 

a pergunta, pois nenhum aluno respondeu a pergunta. 

Minhas ações, juntamente com Pedro, durante a pesquisa, me ajudaram a compreender a 

prática de um docente a distância, conforme procurei descrever na última viñeta. De 

maneira geral, apresentei a atividade deste professor, em uma disciplina, oferecida pela 

EaD/UAB, para apontar algumas possibilidades de lecionar a distância, a partir da 

utilização de artefatos mediadores, que parecem caracterizar esta modalidade de ensino. 

Acredito que o uso desta estratégia de escrita, as viñetas, tornou a descrição das ações 

semanais de Pedro menos rotineiras, além de contemplar as reflexões deste professor sobre 

o que ele fazia. 

A seguir realizo a análise das ações de Pedro, com base na Teoria da Atividade, com 

destaque para o “Sistema de Atividade como unidade de análise”, que é um dos cinco 

princípios que auxiliam a compreensão da TA, conforme Engeström (2001). 



108 



  109 

 

7. CONSTITUINDO A ATIVIDADE DE ENSINAR NA EaD/UAB A PARTIR 

DAS AÇÕES DOS PROFESSORES  

 

Nessa pesquisa, em que o professor com experiência no ensino presencial passa a atuar nos 

cursos ofertados pela mesma instituição de ensino na modalidade a distância, do sistema 

UAB, considerei inicialmente dois sistemas de atividades (ENGESTRÖM, 2001) que 

estes sujeitos estão envolvidos: uma atividade de se ensinar a distância e outra na 

modalidade presencial (Figura 12). 

 

Figura 12: Representação de dois sistemas de atividades em que os sujeitos desta pesquisa estão 

inseridos. 

 

Neste modelo o objeto/motivo potencialmente compartilhado é a formação de professores. 

No entanto, regras, comunidade, divisão de papéis, e artefatos mediadores diferem. 

Entretanto, esta interpretação se mostrou equivocada ou, ainda, inadequada e, com base na 

análise a seguir, lançamos a hipótese de que, para esses professores (EaD/UAB), as 

atividades de ensinar a distância e no presencial se mesclam e compõem uma única 

atividade, a de formação professores seja na modalidade a distância ou presencial.  

7.1 Análise das ações de Pedro mediadas por artefatos 

Por que estudar as ações de Pedro? As ações de Pedro são caracterizadas pelo uso 

constante de recursos midiáticos que está presente em várias concepções sobre a EaD e, em 

muitos casos, parece ser condição sine qua non de ser um profissional nesta modalidade de 

ensino nos dias atuais. Contudo, Pedro e seus colegas agem em, certas ocasiões, em 

resposta a uma contradição que parece permear a atividade de ensinar na EaD: a ressentida 
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distância entre o aluno e o professor. Ou de um certo feeling que vem da experiência de ser 

docente no ensino presencial.  

Leont’ev (1981, p.61) salienta que “(...) a atividade não é um processo aditivo” e “(...) 

ações não são partes especiais que constituem a atividade. A atividade humana existe 

somente na forma de uma ação ou uma cadeia de ações”. Nesse sentido, é importante 

destacar as ações de Pedro e de seus colegas. Estas podem ajudar-nos a compreender e 

refletir melhor a atividade de se ensinar a distância no Sistema UAB, que não serão vistas 

de formas isoladas, mas articuladas umas às outras.  

Do ponto de vista da TA, tais ações são mediadas por artefatos resultando em uma 

atividade em movimento – aquela que muda de acordo com a ação de seus sujeitos 

participantes, mas que também muda os sujeitos que dela participam. Assim, a análise será 

feita aqui do ponto de vista dos artefatos, procurando responder a questão geral, 

inicialmente colocada: 

Qual o papel mediador (ou não) das diversas ferramentas, disponíveis para a EaD, nas 

ações dos professores de Matemática, com experiência no ensino presencial, ao se 

tornarem, repentinamente, professores na modalidade a distância UAB?   

Segundo Engeström (1999), a ideia de mediação é uma das ideias mais importantes na TA. 

Pedro, assim como todo ser humano, age de forma mediada. O uso específico de alguns 

artefatos mediadores caracteriza as ações de Pedro no Ensino a Distância. Tais ações são, 

em parte, determinadas por sua formação em tecnologia, o que o faz “não conceber” ensino 

sem o uso de múltiplas mídias. Nessa pesquisa, observei que tal “modo de ser” parece ter 

forte influência junto a seus colegas e, de certa forma, transforma o coletivo em que atua, a 

EaD em que atua. Há relação entre os sujeitos (Pedro, Fabiano, Mariza, Raquel e Carla) e, 

na Figura 13, mostro a relação entre a atividade em que destacam-se as ações de Pedro e 

uma atividade em que, por exemplo, destacam-se as ações de Mariza.  
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Figura 13: Podemos ver Pedro como parte integrante da comunidade de Mariza ou vice e 

versa. 

 

Artefatos (1): a plataforma Moodle – o sistema de gerenciamento da aprendizagem 

Concebido como um sistema para gerenciar a aprendizagem, a plataforma Moodle é 

chamada por muitos professores da Instituição A, como a sua sala de aula – a sala de aula 

virtual. Assim, como na modalidade presencial, a sala de aula pode ser um simples local, 

um “repositório” onde se “despeja” conhecimento, na forma de materiais didáticos, como 

também o espaço da interação entre os participantes do processo de aprendizagem (alunos, 

tutores presenciais e a distância e professores). No caso, Pedro via este espaço como a sua 

sala de aula, onde organizava e disponibilizava o material didático, como também utilizava 

para estabelecer diálogos com os seus alunos. Entretanto, a transição repentina para a 

EaD/UAB e a falta de capacitação para o uso desta ferramenta acarretam em, talvez, um 

uso restrito do Moodle. Raquel, quando questionada, disse: 
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Kelly: Quais as ferramentas/recursos deste ambiente que você faz uso em sua(s) 

disciplinas? 

Raquel: Eu acho que eu faço uso de pouquíssimas coisas. Eu nem sei todos os 

recursos que ele tem. Recursos do Moodle... 

Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010 

 

Fabiano, por sua vez, diz: 

 

Kelly: O que você, professor, gostaria de aprender a fazer/trabalhar no que se refere às 

ferramentas utilizadas na EaD?  

Fabiano: Ah, o Moodle, gostaria de aprender tudo. Se eu aprender 50% de tudo que 

tem ali eu estou feito... 

Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010 

 

Assim, muitos veem o potencial do AVA, e reconhecem que subutilizam este recurso. No 

entanto, não foram capacitados para tal. De fato, este AVA, o Moodle, é projetado para 

administrar e promover a aprendizagem e, de acordo com a sua webpage
69

, dentro da 

abordagem construtivista. Porém, nós usuários pouco sabemos desse fato. Neste caso, a 

apropriação desta ferramenta tem sido definida e apreendida durante a prática do professor 

que incursiona na UAB e passa a utilizar o Moodle.   

Artefatos (2): videoconferência ou webconferências & videoaulas - mediando a 

comunicação. 

Sabemos que, por razões pessoais, Pedro não apreciava dar uma videoconferência e/ou 

webconferência. De fato, durante as minhas observações, desconheço ocasiões em que 

Pedro tenha utilizado algum desses recursos. Contudo, alguns de seus colegas faziam uso 

da videoconferência e também das webconferências. Para Raquel, por exemplo, a vídeo era 

como uma aula: 

Raquel: Então eu já tive videoconferências que o aluno falava mais do que eu, de tanta 

pergunta. Eu começava a responder e ele já interferia. Eu tento fazer parecer muito com 

uma sala de aula, no momento da videoconferência. Eu pergunto, eu espero resposta: 
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 http://www.moodle.org (último acesso julho/2011). 
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Gente eu vou dormir aqui. Ninguém vai me responder?   

Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010 

 

Já, Carla fez videoconferências, mas tinha a preferência pelas webs: 

Carla: a webconferência, que eu considerei muito melhor que a videoconferência. Não 

por mim, mas os meninos gostaram muito mais, porque na vídeo a imagem fica meio 

distorcida, eles não enxergam bem o quadro... Na web não, fica só o quadro e minha 

voz. 

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

 

Como Pedro, Fabiano não aprecia as conferências: 

Kelly: Você já deu videoconferência, ou webconferência? 

Fabiano: Já webconferência, videoconferência, já dei isso tudo. Não funciona muito 

bem não.  

Kelly: É?  

Fabiano: É, por isso, eu passei a fazer videoaulas. Porque tem muita... como é que 

fala... muitos alunos faltam, né? Podem não aparecer. Então você faz uma coisa pra 

um grupo reduzido de pessoas. Quando produz um vídeo, aquilo fica disponível para 

todo mundo. 

Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010  

 

Em minhas observações a Pedro, talvez o que chamou mais a minha atenção tenha sido a 

sua produção das videoaulas. Não por ser uma ação que utilizava as mídias ditas 

“modernas” – pelo menos para mim, mas pelo papel desempenhado por elas nas atividades 

de Pedro, seus colegas e seus alunos. Diante das dificuldades de solucionar dúvidas 

matemáticas online, Pedro explorou a ferramenta videoaulas e difundiu-as localmente. 

Considero relevante este recurso, especialmente no ensino de matemática, uma vez que 

auxilia na visualização dos conteúdos, pelos estudantes. As videoaulas, por exemplo, 

associadas ao uso de software(s) de geometria dinâmica, a partir das construções e 

interações que este programa permite, podem desenvolver melhor as atividades 

investigativas na sala de aula virtual de Matemática, assim como proposto por Ponte, 
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Brocardo e Oliveira (2005) em uma sala de aula presencial. Neste sentido, as atividades 

são propostas de maneira a instigar os estudantes, que por sua vez, podem utilizar os 

mesmos softwares, apresentados nas videoaulas, para explorar as construções realizadas e 

construir as suas autonomamente. 

Em minhas observações, as vídeo e/ou webconferências e as videoaulas mediavam a 

comunicação e definiram formas de se ensinar e aprender matemática na EaD neste 

contexto. Na produção destas, Pedro e seus colegas agiram, certas ocasiões, em resposta a 

uma contradição que parece permear a atividade de ensinar na EaD: uma ressentida 

distância entre o alunos e o professores. Na EaD/UAB, percebi que tal distância é sentida 

de forma mais explícita pelos alunos, mas não deixa de ser sentida também  pelos 

professores e tutores. Ou seja, por aqueles que se encontram fisicamente separados: uns 

nos pólos e outros na Instituição A.  

Por exemplo, na Instituição B, onde as visitas aos pólos aconteciam de forma regular, os 

alunos cobravam por mais momentos destes. Muitas destas visitas tinham como objetivo 

somente a aplicação das avaliações presenciais e assim, solicitavam por outras visitas em 

que o professor e/ou tutor pudessem dar uma “aula”. Na Instituição A, onde a prática da 

videoconferência ou webconferência é mais comum, os alunos solicitam esta prática com 

mais constância.     

Por outro lado, professores e ou tutores ressentem quando alunos deixam de comparecer 

nos pólos durante suas visitas, ou nas (videoconferência ou webconferência) conferências 

durante a gravação e, ainda, quando não participam de forma efetiva nos fóruns ou chats 

promovidos por esses professores.  

Assim, tal contradição gera movimento na atividade, tornando o ensino a distância, talvez, 

mais presencial.  

Artefatos (3): fóruns de dúvidas & tutores... - mediando a comunicação?  

O fórum é uma ferramenta popular, amplamente utilizada na internet para mediar e 

promover a comunicação sobre um tema: fóruns de dúvidas, fóruns de discussão, etc... 

Entretanto, como têm funcionado os fóruns em um AVA, em um curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade a distância no sistema UAB? De acordo com as minhas 

observações, na sala virtual de Pedro, a participação em fóruns é pequena e não atende às 

expectativas de Pedro.  
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Salas de aulas vazias. Onde estariam os estudantes, que não participavam dos 

fóruns? 

Excerto da viñeta “Fóruns de discussão: uma forma de interagir com seus alunos?”. 

Entretanto, observei nas entrevistas com os outros professores que todos (de uma forma ou 

outra) utilizam, entre as ferramentas do Moodle, o fórum como uma forma de interação 

com os alunos. Poucos mencionam o papel dos tutores. Na Instituição B, onde atuei como 

tutora a distância, uma de minhas funções era a de responder dúvidas em fóruns. Entre 

todos os entrevistados, somente Carla mencionou que seus tutores a auxiliavam nesta 

tarefa: 

Carla: (...) os a distância, eles me ajudam no fórum...   

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

Mas Carla percebe uma oscilação nesta atuação: 

Kelly: E eles participam os tutores? 

Carla: Desse semestre, menos, mas semestre passado eles participaram muito. 

Semestre passado eu praticamente não tirei dúvidas no fórum.   

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

 

A EaD/UAB tem em seu design o papel dos tutores a distância e presenciais que mediam a 

relação entre professor e aluno na gestão do processo de ensino e aprendizagem, dentre 

outras maneiras, tirando as dúvidas dos alunos. Entretanto, na Instituição A, percebi que 

esta atuação é irregular. De certa forma, as falas dos professores e observações de campo 

nos dizem que tutores parecem se dedicar mais às correções das atividades e avaliações. 

Na organização de Carla: 

Carla: Os tutores presenciais, eles vão corrigir as listas que são dadas e vão orientar os 

alunos, lá, que estiverem com dúvidas... Os a distância, eles me ajudam no fórum de 

dúvidas, além de corrigirem as provas. 

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 
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Para Pedro, tutores à distância, o auxiliavam na correção das atividades.  

Para correções dos trabalhos, Pedro convidava seus tutores a colaborar. Em alguns 

casos, reunia-se com os tutores, apresentava a atividade, suas intenções com as 

atividades propostas e as resoluções esperadas. 

Excerto da viñeta “Tutores”. 

Na Instituição B, onde atuei como tutora a distância, de modo geral, eu e outros tutores, 

tirávamos dúvidas dos alunos através dos fóruns, na plataforma Moodle. Assim, na 

Instituição A, observei certa tensão na definição sobre o papel dos tutores na desejada 

interação entre professores, tutores e alunos.   

7.2 Papel mediador dos artefatos: mudanças de Pedro e, talvez, do coletivo 

Na Teoria da Atividade, a partir do entendimento de mediação, os artefatos (instrumentos e 

signos) não são vistos somente como produtos (materiais ou não). Eles representam, ainda, 

meios culturais com os quais os sujeitos agem na estrutura social, material e psicológica. 

Neste sentido, os seres humanos, suas atividades, e os artefatos mediadores desenvolvem-

se em conjunto. Os seres humanos transformam  a si mesmos a partir da transformação de 

suas atividades que, por sua vez, é transformada  a partir da criação de novos artefatos 

(WARTOFSKY, 1979 apud ENGESTRÖM, 1999). 

Como parte integrante da comunidade de Mariza e de outros docentes, como Raquel, Carla 

e Fabiano, Pedro incentiva o uso de alguns artefatos mediadores, como as videoaulas. 

Neste contexto, os sujeitos, professores que atuam no ensino presencial e na EaD/UAB 

mudam, aprendem a utilizar novas ferramentas e articulam suas experiências nas duas 

modalidades. Carla e Raquel, por exemplo: 

Carla: As videoaulas que eu gravo no computador (...) eu resolvo as listas, mando para 

eles, quando eles têm alguma dúvida.  

Excerto da entrevista com Carla – 02/12/2010 

Raquel: (...) tem os vídeos gravados, as videoaulas. A maioria dos que eu faço são 

resoluções de exercícios. No início eu até fazia mais com teoria. Agora eu opto assim, 

eu vou resolver um exercício, enquanto eu estou resolvendo o exercício, a todo 

momento eu paro e explico, aí eu retorno na teoria.  

Excerto da entrevista com Raquel – 29/10/2010 
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Pedro, por sua vez, também muda. Ainda com relação ao uso de videoaulas, notamos que 

Pedro passa a incluir novas ações à atividade de ensinar a distância, uma vez que ele lança 

mão deste recurso de maneira sistemática. Passa a incluir a transcrição de suas falas na 

videoaulas para atender aos alunos com dificuldades de acesso aos vídeos, por possíveis 

problemas de baixa conectividade da internet. Passa também a utilizar esta ferramenta com 

propósitos diferentes dos iniciais, como para correção de atividades dos alunos, a partir do 

arquivo enviado pelos estudantes, conforme explicitado nas viñetas.  

7.3 O desenho de uma nova atividade 

Idealmente, existe um design de funcionamento da EaD no Sistema UAB. Neste design, 

coordenadores, professores, técnicos, tutores e alunos desempenham seus papéis e 

interagem entre si de modo a colocar em prática uma atividade que lhes foi projetada.     

Do ponto de vista da TA, a atividade é humana e, portanto, a atividade é determinada e 

muda de acordo com as ações de seus participantes. As ações podem contar com a 

subjetividade de cada participante e a atividade com as expectativas e objetivos traçados 

pelas instituições a qual pertence.  

Este trabalho olhou para a atividade de se ensinar a distância no sistema UAB do ponto de 

vista das ações dos professores que nela atuam e no estado em que pudemos observar. É 

uma análise incompleta, pois a atividade é realizada também por outros segmentos e sofre 

influência das instituições que a gerem.  

Como vimos, esta atividade é conduzida em meio a muitas tensões e contradições. Na TA, 

de acordo com o filósofo russo IIyenkov (1977, apud Engeström, 1994), sistemas de 

atividades são internamente contraditórios. Desenvolver, para esse autor, significa “atacar” 

e procurar resolver tais contradições, prática e intelectualmente. Assim, nesta pesquisa, o 

desenvolvimento desta atividade de se ensinar na EaD/UAB não será vista como nas 

expectativas traçadas pelo projeto da EaD/UAB, mas no movimento causado por 

resoluções das contradições e tensões enfrentadas pelos nossos professores.    

Anteriormente, apresentei uma representação do sistema de atividades, em que alguns 

professores da Instituição A estão envolvidos, Figura 12. Mencionei que tal representação 

poderia ser equivocada. De fato, uma nova representação mostrou-se mais adequada. Na 

Figura 12, a representação apontava sujeitos em transição entre as duas atividades de 
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ensino da modalidade presencial para a modalidade a distância e vice-versa. Os dados 

desta pesquisa, entretanto, nos revelaram que estes professores utilizam estratégias comuns 

em ambas as modalidades. Ou seja, participam das duas atividades ao mesmo tempo, ora 

na modalidade presencial e ora na modalidade a distância. Desta forma, este trabalho 

revelou a formação de uma atividade que aqui chamaremos de híbrida e também a 

formação de um professor híbrido, como será retratado na Figura 15.  

Um dos princípios da TA, a historicidade pode ajudar-nos a explicar melhor tais 

conclusões. 

 

Figura 14: Evolução histórica da atividade EaD, que pressupõe a evolução dos 

artefatos mediadores. O objeto/motivo da atividade também muda, de acordo com as 

necessidades prementes da sociedade naquele período. 
 

Podemos olhar o Ensino a Distância como uma atividade cultural e historicamente 

constituída. Na figura 14, procurei retratar uma evolução histórica desta atividade que 

evolui de acordo com os artefatos que a mediaram (da correspondência às mídias atuais 

mais modernas
70

) e objetos (da formação técnica profissional à formação profissional 

superior) para os quais estas atividades foram orientadas.   

Contudo, a EaD/UAB, se por um lado, emerge desta evolução histórica da EaD, por outro, 

e mais importante ainda, é fruto da política de expansão e interiorização do ensino superior 

público protagonizado pelo Governo Federal nos últimos anos. Desse modo, a EaD/UAB 

                                                 
70

 A meu ver, nos dias atuais, não há substituição das mídias, mas a sobreposição destas ou uso paralelo das 

várias mídias que hoje co-existem. 
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será aqui entendida não no encontro das duas atividades, mas como oriunda da atividade de 

formar professores nas IPES. Assim, estes sistemas de atividade não são disjuntos e, 

portanto, apresentam sujeitos, objetos, artefatos, regras, divisão de papéis distintos mas 

com núcleos em comum  como na Figura 15.  

 

Figura 15: Modelo criado pela pesquisadora para representar o sujeito em atividade híbrida. 

 

Na figura 15, procurei retratar o que a Professora Maria Inês Goulart Mafra sugeriu em um 

encontro do Grupo de Pesquisa e Estudos Histórico-Culturais em Educação Matemática e 

em Ciências, quando discutímos os dados desta pesquisa. Ela afirma que a atividade de 

EaD/UAB é “assombrada” pela atividade no ensino presencial na mesma IPES. Por 

exemplo, na Instituição A, os sujeitos professores têm, em sua maioria, atividades nas duas 

modalidades de ensino. Seja através da modalidade presencial, seja através da modalidade 

EaD/UAB, esta atividade tem como objeto a formação de professores. Também, o 

currículo de um curso na EaD tem como base o currículo no modelo presencial.  
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Já, o papel do tutor, surge a partir da EaD/UAB e, portanto, faz parte apenas da atividade 

de ensinar na modalidade a distância. O professor que atua exclusivamente na EaD, tem 

seu papel na EaD/UAB influenciado por suas práticas e experiência no ensino presencial, 

uma vez que, em sua maioria tem larga experiência na modalidade presencial. Entretanto, 

enquanto docente exclusivo na EaD/UAB, não desempenha papel na atividade de ensinar 

no presencial.  

É importante destacar que a comunidade que constitui o contexto da atividade do professor 

presencial, não é totalmente diferente da comunidade da EaD/UAB. Carla, por exemplo, 

faz parte das comunidades do ensino presencial e EaD/UAB, que constituem o contexto da 

atividade, de formar professores, de Mariza.  

Por atuarem na Instituição A, ora na unidade responsável pelo curso de licenciatura 

EaD/UAB, ora na unidade responsável pela modalidade presencial deste mesmo curso, 

algumas das regras impostas na atividades deste sujeito são comuns, delimitadas pela 

IPES. 

Com base nos dados das entrevistas, verificamos ainda que com o tempo, os professores 

passam a utilizar ferramentas/estratégias da EaD/UAB no ensino presencial e vice-versa. O 

professor utiliza sua experiência em sala de aula para elaborar guias de estudos que 

atentam para as prováveis dúvidas que os estudantes EaD poderão ter. Ele prepara 

videoconferências e webconferências, aulas online, no formato que lembra suas aulas 

presenciais. Por outro lado, passa a utilizar videoaulas no ensino presencial e pretende 

utilizar outros artefatos, oriundos da EaD, como AVA e fóruns.  

Raquel parece ter se tornado mais organizada, devido às regras da UAB, que exigem que 

cada disciplina seja planejada antes do semestre iniciar. Além disso, ela afirma que, caso 

voltasse a atuar no presencial, utilizaria um AVA, como o Moodle. Quando oferece 

videoconferências aos alunos, comporta-se como se estivesse em sala de aula e exige a 

participação dos estudantes, assim como faria no ensino presencial. 

Como Raquel é docente, concursada, exclusivamente da modalidade a distância, da 

Instituição A, questionei a esta professora, sobre que estratégias ela usaria, caso retornasse 

ao ensino presencial. 
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Kelly: Se você retornasse para o ensino presencial, que estratégias/recursos da sua 

experiência no ensino a distância você utiliza no ensino a presencial? 

Raquel: A primeira seria estas videoaulas. Ter um ambiente virtual, um lugar que seja 

não só um repositório de material, mas que haja também uma troca. Talvez eu 

produzisse também um fórum, também. 

Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010 

Neste sentido, um professor que atue na modalidade a distância e na modalidade 

presencial, deveria ser capaz de “atravessar fronteira”, ou seja, consiga utilizar 

adequadamente artefatos mediadores do ensino presencial, na EaD/UAB e aproveitar 

alguma dos recursos incorporados na modalidade a distância, no ensino presencial. 

Carla, que atua no presencial e na EaD/UAB, da Instituição A, não reside na cidade onde 

esta universidade se localiza. Por este motivo, ela começou a utilizar ferramentas do ensino 

a distância, para atender dúvidas destes alunos quando encontra-se na cidade onde reside. 

Kelly: Que estratégias ou recursos da sua experiência do ensino a distância você faz 

uso no ensino presencial. 

Carla: Eu agora comecei a utilizar o tablet pra isso. Às vezes os meninos têm alguma 

dúvida e eu estou lá em outra cidade. Aí eu faço alguma coisa rapidinha, um chat, e 

mando. Porque o tablet, você não precisa gravar o vídeo, você pode capturar a figura, 

então dá pra usar desse jeito. 

Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010 

 

Na fala a seguir, Fabiano mostrou que rompeu fronteiras e transita, com relativa facilidade 

entre os dois sistemas de atividades. 

Kelly: Que estratégias ou recursos do ensino presencial você usa no ensino a distância. 

Fabiano: Olha, eu não sei. Eu estou achando que hoje eu tenho usado mais estratégias 

do ensino a distância no ensino presencial. Por exemplo, as videoaulas eu inverti. 

 Excerto da Entrevista 2 – 18/11/2010 
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Em minhas observações, contudo, considerando as instituições A e B, entendo que, na 

concepção de alguns professores, estes pensam estar envolvido em uma única atividade: a 

atividade de ensinar Matemática no ensino superior.  

Este é o recorte do cenário local em que pudemos observar Pedro e parte da comunidade 

em que está inserido no contexto da EaD/UAB. Professores que atuam primordialmente no 

ensino presencial, mesmo sem capacitação prévia, parecem procurar mediar suas ações na 

EaD com ferramentas que normalmente mediam o ensino a distância. Ao mesmo tempo, 

suas práticas no ensino presencial moldam suas ações na EaD. Por outro lado, Pedro que 

atua exclusivamente no Ensino a Distância afirma que levaria algumas de suas práticas da 

EaD para o ensino presencial.  

Segundo Engeström (1996) “teorias de desenvolvimento tradicionais falam sobre 

progressos, sobre movimentos ascendentes em degraus de desenvolvimento”. Na TA, leva-

se em conta, movimentos horizontais, o movimento em que cruzam-se fronteiras “(...) 

movimentos horizontais através das fronteiras são no aspecto desenvolvimental, no 

mínimo, tão importantes quanto os movimentos verticais”. Reconheço assim, sujeitos que 

se encontram na fronteira das atividades. Observei que, inicialmente, suas práticas do 

ensino presencial eram incorporadas no ensino a distância. No entanto, no 

desenvolvimento de suas ações nas duas modalidades, suas práticas do ensino presencial 

passaram a também incorporar as práticas do ensino a distância. Estabelecendo, dessa 

maneira, uma relação dialética – e não dicotômica – entre o ensinar no modelo a distância 

e o ensinar no modelo presencial. 

Além da análise do sujeito a partir, principalmente, do sistema de atividade como unidade 

de análise, considero outros aspectos importantes para destacar, mas os remeto no capítulo 

final “Considerações”. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Este trabalho foi inicialmente mobilizado a partir das percepções da pesquisadora, 

confirmadas nesta pesquisa, de que o ensino a distância no sistema UAB, em alguns casos, 

reproduzia práticas do ensino presencial, sem considerar as peculiaridades desta 

modalidade de ensino, principalmente no que se refere ao uso de recursos tecnológicos que 

permitem interações síncronas e assíncronas.  

Esta não é uma percepção só minha, mas é reforçada por pesquisas realizadas pelo 

GPIMEM e outros congêneres que apontam a necessidade de interatividade entre 

professores e alunos e esclarecem sobre o papel das novas mídias, inclusive na EaD:  

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 online 

(BORBA, 2011, p.4). 

Além do uso de recursos midiáticos adequados, acredito, assim como coloca Moore e 

Kearsley (2001), que a EaD necessita de uma metodologia diferenciada: 

Educação a Distância é uma aprendizagem planejada que normalmente 

ocorre em um local diferente do tradicional e como resultado requer 

projeto de curso e técnicas instrucionais especiais, métodos especiais de 

comunicação eletrônica e outra tecnologia, bem como sistemas 

organizacionais e administrativos especiais (MOORE E KEARSLEY, 

1996, apud BORBA E PENTEADO, 2001, pg. 73). 

Ao contrário disto, em minha percepção, observei que práticas do ensino presencial são 

comuns na EaD e, mais ainda, disseminadas pela internet que, supostamente, possibilita 

abordagens múltiplas e interativas. Nestes casos, tais práticas do ensino presencial referem-

se à disponibilização pura e simples do material escrito aos alunos, que, na concepção de 

alguns professores, substitui e supre as suas explanações presenciais. Também, não há o 

cuidado de especular prováveis dúvidas e questionamentos dos estudantes e informar aos 

alunos como lidar a este respeito. Em seguida, como no ensino tradicional, exercícios são 

sugeridos e provas são ministradas. Muitas vezes, usa-se o mesmo material, conteúdo e 

métodos que utilizados no ensino presencial, possivelmente, na crença de não haver 
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distinção entre estas modalidades. Como resultado, suponho que apenas uma parcela dos 

estudantes consegue estudar autonomamente e realizar perguntas online. A outra parte não 

compreende o material, não faz questionamento na plataforma de ensino e, muitas vezes, 

abandona o curso. 

Peters (2003) afirma que o computador, instrumento que tem, por vezes, sido utilizado 

como lousa, não fará o ensino avançar efetivamente. Para ele, é preciso desenvolver uma 

pedagogia em que a máquina transforme o modo de aprendizado, empregando todos os 

recursos possíveis da nova tecnologia. Este autor percebeu as mudanças que os novos 

modos de ensinar e aprender provocaria nos recursos didáticos, pois com a expansão do 

ensino a distância, o modo de transmitir o conhecimento precisaria sofrer alterações: a 

necessidade de mudar a linguagem utilizada em livros didáticos, a necessidade constante 

de interação e colaboração, a importância do uso apropriado dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, além da divulgação de softwares de domínio público. 

Professores EaD/UAB – “o outro lado da moeda”.  

Apesar das questões apresentadas, nesta pesquisa pude ver o “outro lado da moeda”. 

Percebi que a demanda crescente e rápida por professores para atuar na EaD/UAB, faz com 

que muitos destes passem a atuar nesta modalidade da “noite para o dia” sem uma 

preparação adequada. Ou seja, muitos destes docentes não são capacitados para lecionar na 

EaD para, por exemplo, utilizar o AVA, para elaborar materiais escritos especialmente 

desenhados para a EaD, dentre outros. Além disso, a maioria dos professores atua também 

na modalidade presencial da mesma instituição e, no sistema atual, os compromissos com a 

EaD/UAB não são computados nos seus encargos didáticos usuais.  Isso acarreta tempo 

extra de trabalho, reduzindo seu tempo para dedicar-se às questões emergentes da 

EaD/UAB. Finalmente, alguns destes professores podem ainda não possuir uma formação 

sobre recursos da informática que é condição mínima para o uso de AVA’s e outras 

ferramentas utilizadas/difundidas no ensino a distância.  

O professor, inclusive, pode ter dificuldade de conhecer/compreender as necessidades de 

seus alunos e, com isso, não conseguir planejar seus conteúdos de modo satisfatório 

(BELLONI, 2001). No nosso caso, temos o testemunho da professora Mariza: 
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Mariza: “(...) Você não está vendo o aluno, você não sabe a situação do aluno. E o que 

está escrito é frio”. 

 Excerto da Entrevista 4 – 07/12/2010 

 

Algumas impressões 

Os estudantes por sua vez, em geral adultos
71

, muitas vezes apresentam dificuldades para 

lidar com a separação de tempo e espaço. Além dos problemas já mencionados, que afetam 

diretamente os alunos, é comum uma inflexibilidade nos prazos para entrega e realização 

de atividades online. Nestes casos, falhas de conexão à internet ou de baixa conectividade 

podem prejudicar os estudantes.  

Também no que se refere à flexibilização apregoada entre os princípios da EaD, vale 

destacar que o alunos nem sempre podem organizar o tempo de estudos, no decorrer do 

curso. Nas Instituições A e B, por exemplo, a oferta de vagas para os cursos não prevê uma 

regularidade. A abertura de processos seletivos para ingresso nestas instituições, até o 

momento, não são semestrais
72

. Com isso, observamos que algumas disciplinas não são 

reofertadas em todos os semestres/bimestres. Em consequência, o aluno pode ter atraso 

significativo no período de conclusão do curso, caso sofra alguma reprovação.   

De acordo com Azevêdo (2003), para ser um aluno online, não basta saber utilizar a 

internet ou utilizar o correio eletrônico, ele acrescenta: 

Ser aluno online é ser capaz de atender às demandas dos novos ambientes 

online de aprendizagem, e ser capaz de se perceber como parte de uma 

comunidade virtual de aprendizagem colaborativa e desempenhar o novo 

papel a ele reservado nesta comunidade (p. 3). 

Assim questiono: em que medida os cursos da EaD/UAB estariam contribuindo para a 

formação de um aluno autônomo? 

                                                 
71

 De acordo com Peters (2003), a idade média dos estudantes da educação a distância situa-se entre 20 a 30 

anos.  Confirmado, também, na pesquisa de Lima, Nascimento e Quadros (2009). 
72

 Na Instituição A, existem três turmas do curso de Licenciatura em Matemática. Sendo que a primeira, 

segunda e terceira turmas, ingressaram na instituição no primeiro semestre de 2008, segundo semestre de 

2009 e segundo semestre de 2010, respectivamente. Para este curso, uma nova seleção está prevista somente 

no primeiro semestre de 2012. Na Instituição B, houve entrada de estudantes, no início dos anos de 2009 e 

2011.  
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Considerando o ponto de vista dos tutores, acredito que deve haver uma aliança entre estes 

e os professores. Por um lado, o docente explicita seus propósitos com a disciplina e com 

os métodos utilizados. Enquanto o tutor, em concordância com as propostas apresentadas, 

passa a ter mais habilidade para orientar os estudantes e corrigir as avaliações.  

Além disso, neste modelo, tutores são designados por turmas de entrada. Para cada 25 

alunos, em média, a EaD/UAB estabelece um tutor virtual que acompanhará a turma em 

todas as disciplinas por todo o curso. Assim, é comum os tutores serem responsabilizados 

pelo acompanhamento de várias disciplinas ao mesmo tempo, o que exige deles muita 

dedicação e estudo. Parte destes tutores atua como docente em outra instituição (ensino 

básico ou ensino superior), o que reduz o tempo que dispõe para as atribuições de tutor. 

Este acúmulo de funções, muitas vezes não pode ser revisto devido às condições 

financeiras dos tutores. Borba (2011) afirma que, entre outros problemas da EaD 

observados no grupo de pesquisa GPIMEM, um deles se refere: “as péssimas condições 

salariais e de trabalho dos tutores, grandes responsáveis pelo funcionamento das 

licenciaturas a distância no Brasil” (p.7).  

Por outro lado, é comum tutores, como eu, valorizarem a aprendizagem que a tutoria 

proporciona. O exercício de ensinar a distância, ajuda na formação destes professores, no 

que se refere à aprendizagem de conteúdos e articulado à utilização de recursos 

tecnológicos. E, algumas das ferramentas aprendidas podem, muitas vezes, serem 

adaptadas por estes tutores, à realidade do ensino presencial, como vimos nas ações de 

alguns docentes, nesta pesquisa.  

A pesquisa 

Diante do cenário da Instituição A e do contexto da UAB, caracterizados nesta pesquisa e 

retomados no olhar desta pesquisadora nos parágrafos anteriores, observei as ações de 

Pedro, mediadas por artefatos. Ao mesmo tempo, entrevistei professores, colegas de Pedro, 

com o objetivo de observar: docentes se tornam professores na EAD/UAB “da noite para o 

dia” (repentinamente)?  

A partir dos dados observados, que aqui exponho, concluí que apesar de passarem a atuar 

na EaD de forma repentina, a constituição deste docente na modalidade a distância se dá de 

forma processual, em uma processo que se encontra ainda em construção.  
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De acordo com a Teoria da Atividade, contradições podem levar a mudanças, mas elas por 

si só não causam as mudanças. Elas precisam ser percebidas pelos sujeitos das ações. 

Assim, no momento em que “distância” é sentida e problematizada, professores procuram 

novas estratégias para diminuir as tais distâncias. Em alguns casos, como na Instituição B, 

a partir de visitas regulares aos pólos. No caso de Pedro, a partir, principalmente, da 

produção de videoaulas. Em outros casos, como o de Raquel, com o uso de 

videoconferências, que para ela, substituíam as aulas expositivas.  

Em contato recente com participantes da Instituição B, soube que uma professora iniciou 

gravações de vídeos, com sua imagem, lecionando em um quadro tradicional, direcionada 

a uma filmadora. Esta professora, assim como docentes observados, na Instituição A, 

mostram que após conhecerem as particularidades da EaD/UAB, procuram novas 

estratégias metodológicas. O que, mudam suas ações, seus artefatos, para constituir uma 

nova atividade: ENSINAR MATEMÁTICA A DISTÂNCIA. Neste sentido, considera-se 

um “novo aluno”, “novas” ferramentas de ensino, uma nova divisão de papéis, com a 

presença de tutores, um novo meio de interação - AVA, entre outros. 

Esta atividade, por sua vez, acontece de forma emergente, moldada pela inclusão de novos 

artefatos, novos objetos.  Atualmente, o foco do governo é formar professores para o 

ensino básico, posteriormente, podem surgir novas demandas e novos projetos. Talvez, 

uma das percepções mais valiosas desta pesquisa seja o de testemunhar a formação de um 

professor que podemos dizer, híbrido: um professor que atua nas duas modalidades e faz 

uso de recursos midiáticos nas diferentes localidades e situações, independente da 

modalidade.  

Enfim, acredito que o ensino a distância no Brasil, protagonizado pela EaD/UAB, pode ser 

oferecido com qualidade, especialmente com a contribuição de seus docentes híbridos, que 

inicialmente se mostravam inexperientes, no que se refere a EaD/UAB, mas que, em 

seguida, foram vistos como sujeitos com potencial de mudança, capazes de adaptar seus 

artefatos e usufruir de suas experiências enquanto docentes do ensino presencial e a 

distância.  

Contribuições 

Considero importante a caracterização da Instituição A, realizada nesta pesquisa, pois, 

como observado, existe uma distinção entre as instituições que atuam na UAB. Por 
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exemplo, as Instituições A e B apresentam várias diferenças, principalmente no que se 

refere à interação entre os participantes. Na Instituição A é comum o uso de recursos 

tecnológicos para mediar as interações, enquanto na Instituição B, percebi que é freqüente 

a visita de tutores aos pólos. Com isso, a descrição das características da Instituição A 

permite que outras instituições, até mesmo em outros estados, possam realizar parâmetros, 

refletir sobre as práticas adotadas (boas ou ruins) e utilizar estratégias adotadas pela 

Instituição A. Não somente as características da Instituição, mas também as características 

de Pedro podem gerar reflexões e iniciativas de professores de maneira geral. O próprio 

Pedro pode repensar suas estratégias sobre, por exemplo, utilização de videoconferência, 

webconferência e atuação nos fóruns, de modo a mobilizar uma maior participação dos 

estudantes.  

Concluí que a atividade de se ensinar a distância não pode ter como fundamentação única, 

a sua projeção no papel. É possível, se traçar um plano. Contudo, é necessário ouvir os 

sujeitos/protagonistas dessa atividade: alunos, professores, tutores, e todos os envolvidos.  

Silva, em 2010 nos narra em sua tese a história em que alunos se constituem docentes por 

meio de estratégias em meio às atividades em um curso de formação de professores na 

modalidade a distancia dentro da UAB. Seu trabalho permite aos leitores uma visão dos 

estudantes da EaD/UAB. Por outro lado, esta pesquisa vem no sentido de contribuir com o 

ponto de vista de docentes que atuam na EaD/UAB e que também têm estratégias próprias.  

E, finalmente, entendo que esta pesquisa trouxe muitas contribuições para a minha 

formação. Enquanto professora do ensino básico, percebo que poderei incorporar alguns 

recursos tecnológicos e algumas estratégias apreendidos na EaD, com os professores 

observados. 

Produto 

A partir das investigações realizadas neste trabalho, decidimos elaborar um “Kit de 

primeiros socorros para professores do ensino a distância”. Neste guia desejamos incluir 

tutoriais para utilização de recursos didáticos para EaD, sugestões de leituras, indicações 

de softwares, entre outras orientações para docentes.  

Espero que este produto auxilie o trabalho de professores do ensino presencial que 

passarão a atuar no ensino a distância, talvez, “da noite para o dia” como muitos outros. Ou 
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ainda, contribua para o trabalho daqueles que já atuam em cursos a distância ou semi-

presenciais. 

Este material será disponibilizado na página da web http://www.coltec.ufmg.br/~kitead.  
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ANEXO A - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Número: _________  Nome fictício: _______________________ Data: ___/___/2010 

1- Há quanto tempo você atua (o atuou) na UAB? E no ensino presencial? 

2- Em que disciplina(s), na modalidade a distância, você atua? Você recebe auxílio para o 

gerenciamento das disciplinas que leciona? 

3 - Como foi sua transição do ensino presencial para o EaD? Houve alguma capacitação? 

4- Como você cararacterizaria suas concepções sobre EaD antes e depois de atuar em tal 

modalidade? Houveram mudanças? Explique. 

5- Como você organiza a(s) disciplina(s) que você oferece, pela EaD? 

6 - Você já fez ou faz uso de alguma estratégia (métodos ou recursos) específica para a 

modalidade a distância, a qual não utilizava em cursos presenciais? Qual (is)? Qual sua 

avaliação deste uso? 

7 - Que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) você utiliza? 

7.1- Você foi capacitado para trabalhar neste ambiente? 

7.2- Quais as ferramentas/recursos deste ambiente que você faz uso em sua(s) 

disciplina(s)? 

8- Você já produziu algum material didático para EaD? Houve capacitação para o a 

produção deste material?  

9- Que estratégias/recursos da sua experiência no ensino presencial você utiliza no ensino a 

distância?  

10- Que estratégias/recursos da sua experiência no ensino a distância você utiliza no ensino 

a presencial? 

11- O que você professor(a) gostaria de aprender a fazer, trabalhar, no que se refere as 

ferramentas utilizadas para EaD?  
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12- No modelo de curso a distância, adotado pela instituição em que você atua, qual o 

papel dos tutores presencial e a distância? 

13- Em relação ao aluno EaD, como você o vê? Há diferenciação, em relação aos alunos 

do ensino presencial? Na sua opinião, todo tipo de alunos se adequa a esta modalidade? 

14- Que sugestões você daria a um professor que estivesse em processo de transição do 

ensino presencial para o ensino a distância? 
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ANEXO B – GLOSSÁRIO 

 

RECURSOS 

Blueberry (BB FlashBack Express) – Software para gravação de vídeos e captura de 

telas. Estes vídeos podem ser usados em tutoriais, apresentações e videoaulas. Além disso, 

o programa dispõe de recursos que possibilitam fazer imagens do desktop e gravação de 

áudio. Os vídeos exportados podem ser gravados em formatos AVI ou Flash. Disponível 

para Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7. 

http://www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBackExpress/Download.aspx 

C.a.R/ ZUL - O aplicativo “Régua e Compasso” ((Régua e compasso, zul "Zirkel und 

Lineal" em alemão) é um software de geometria dinâmica plana. Ele está escrito na 

linguagem Java, tem código aberto e roda em qualquer plataforma (Microsoft Windows©, 

Linux, Macintosh©, etc). As construções feitas com o “Régua e Compasso” 

sãodinâmicas e interativas, o que faz do programa um excelente laboratório de 

aprendizagem da geometria. http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/ 

eXelearning - O eXelearning é uma ferramenta de autor, que permite rapidamente e sem 

conhecimentos técnicos, montar um curso de e-learning (ensino realizado através de meios 

eletrônicos) em HTML e disponibilizá-lo numa plataforma (LMS), num servidor Web ou 

até num CD. É gratuita (opensource). Conforme a norma SCORM: os cursos nela 

produzidos podem ser disponibilizados numa plataforma de e-learning, como Moodle ou a 

Blackboard, etc., beneficiando de todas as vantagens de ter um conteúdo de e-learning 

normalizado. É extremamente fácil de usar, o que a torna muito interessante para 

formadores e professores sem competências na produção de conteúdos para e-learning. 

Está disponível em português. Disponível para Windows, Macintosh e Linux. 

http://www.e-commerce.org.br/artigos/e-learning_ensino.php 

GeoGebra - É um software de matemática dinâmica gratuito e multi-plataforma para todos 

os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo 

em um único sistema. http://www.geogebra.org/cms/ 

LaTeX – É um pacote feito para a preparação de textos impressos de alta qualidade, 

especialmente para textos matemáticos. Programas deste tipo podem parecer inicialmente 

mais complicados do que os do outro tipo, mas apresentam uma série de vantagens em 

relação aos processadores de texto, como por exemplo: mudanças na formatação do texto 

inteiro com apenas a mudança de alguns comandos; escrita de fórmulas complexas usando 

apenas comandos; numeração automática de fórmulas, seções, definições, exemplos e 

teoremas, o que permite que você faça mudanças na ordem do texto sem que seja 

necessário trocar os números dos itens. As citações e fórmulas também podem ser 

automatizadas. O LaTeX é um programa de código aberto, por isso, existem várias 

http://www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBackExpress/Download.aspx
http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/
http://www.e-commerce.org.br/artigos/e-learning_ensino.php
http://www.geogebra.org/cms/
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implementações, como programa gratuito MikTEX. 

http://www.mat.ufmg.br/~regi/topicos/intlat.pdf 

Moodle - É um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Tornou-se muito popular 

entre os educadores de todo o mundo como uma ferramenta para criar sites de web 

dinâmicas para seus alunos. Para funcionar, ele precisa ser instalado em um servidor web 

em algum lugar, em um de seus próprios computadores ou um de cada empresa de 

hospedagem. Seu desenvolvimento teve início em 1999, mas a primeira versão foi lançada 

em 2001. Foi desenvolvido focalizado na área de conhecimento e aprendizagem 

colaborativa. http://moodle.org/about/e www.abed.org.br/congresso2007/apr/TC014.pps 

NetMeeting - É um software da Microsoft, de conferência via rede. Possibilita que 

diversas pessoas interajam juntas de diferentes lugares, via chat, quadro de comunicações, 

voz e vídeo. Possui além disto um recurso que permite que os usuários dividam a mesma 

tela de um software de maneira 

colaborativa. http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/tecmat/netmeeting/net.htm 

Photofiltre – Programa gratuito de edição de imagens. PhotoFiltre trabalha com filtros, 

seleções vetoriais, máscaras e muitos outros recursos simples ou avançados, os quais você 

pode aproveitar também na versão em português, através da atualização com a tradução 

completa para o programa. É versátil, completo e, ao mesmo tempo, fácil de 

usar. http://www.baixaki.com.br/download/photofiltre.htm 

Quality Modifier - MP3 Quality Modifier é um programa simples que é capaz de alterar 

facilmente a qualidade do seu MP3's, a fim de economizar espaço em disco, mantendo o 

nível desejado de qualidade de áudio. Muito fácil e intuitiva interface de usuário. 

http://www.inspire-soft.net/software/mp3-quality-modifier  

Scribus – Programa de diagramação e desenvolvimento de mídias impressas como jornais, 

flyers, revistas e outros exige um software próprio. Scribus é um Software Livre, 

equivalente ao PageMaker e InDesign, premiado na categoria paginação profissional para 

Linux, MacOS X, OS/2 e Windows com uma combinação de "press-ready", output e novas 

abordagens para paginação. http://wiki.softwarelivre.org/Scribus/Sobre e 

http://www.baixaki.com.br/download/scribus.htm. 

Softwares livres - Software Livre, ou Free Software, conforme a definição de software 

livre criada pela Free Software Foundation, é o software que pode ser usado, copiado, 

estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A forma usual de um software ser 

distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre (como a 

GPL ou a BSD), e com a disponibilização do seu código-fonte. http://br-linux.org/faq-

softwarelivre/. 

Softwares portables - São programas que podem rodar sem precisar instalar em seu 

computador e com tudo o que os programas legítimos e registrados fazem. Podem serem 

carregados no pendrive ou outro tipo de mídia removível, daí o nome portable (portátil).  

http://www.mat.ufmg.br/~regi/topicos/intlat.pdf
http://moodle.org/about/
http://www.abed.org.br/congresso2007/apr/TC014.pps
http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/tecmat/netmeeting/net.htm
http://photofiltre.free.fr/utils/TranslationPT.zip
http://www.baixaki.com.br/download/photofiltre.htm
http://www.inspire-soft.net/software/mp3-quality-modifier
http://wiki.softwarelivre.org/Scribus/Sobre
http://www.baixaki.com.br/download/scribus.htm
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
http://www.fsf.org/
http://br-linux.org/faq-softwarelivre/
http://br-linux.org/faq-softwarelivre/
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Algumas vantagens dos dispositivos portáteis: são menores; são mais rápidos; não 

necessita de instalação; você pode utilizar ele no pen drive, no próprio disco rígido ou em 

uma memória; as informações geradas ficam juntas com o programa executável. 

Texnixcenter – Software gratuito de criação de documentos LaTeX na plataforma 

Windows. http://www.texniccenter.org/ 

Videoaula – Aulas gravadas a partir da captura de tela que podem incluir sons diversos, 

inclusive instruções dadas pelo docente, utilizando microfone. Com isso, o professor pode 

gravar um apresentando qualquer software disponível em seu computador, as ações 

realizadas nestes, bem como páginas e navegações na internet. Para isto, basta instalar um 

software de captura de tela em seu computador, com o Blueberry.  

Videoconferência - Videoconferência é assim: uma tecnologia que permite que grupos 

distantes, situados em dois ou mais lugares geograficamente diferentes, comuniquem-se 

"face a face", através de sinais de áudio e vídeo, recriando, a distância, as condições de um 

encontro entre pessoas. A transmissão pode acontecer tanto por satélite, como pelo envio 

dos sinais comprimidos de áudio e vídeo, através de linhas telefônicas. Das tecnologias 

utilizadas no ensino a distância, a videoconferência é a que mais se aproxima de uma 

situação convencional da sala de aula, já que, ao contrário da teleconferência, possibilita a 

conversa em duas vias, permitindo que o processo de ensino/aprendizagem ocorra em 

tempo real (on-line) e possa ser interativo, entre pessoas que podem se ver e ouvir 

simultaneamente. http://penta2.ufrgs.br/edu/videoconferencia/dulcecruz.htm 

Web - Uma página web, também conhecida pelo equivalente inglês webpage, é uma 

"página" na world wide web - www, geralmente em formato HTML e 

com ligações de hipertexto que permitem a navegação de uma página, ou secção, para 

outra. http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web 

Webconferência - A webconferência é uma tecnologia que promove uma comunicação em 

tempo real, de amplo alcance, utilizando recursos já popularizados, como computador, 

internet, webcam e microfone, permitindo a transmissão de aulas, palestras, fóruns, 

conduzidos virtualmente de forma interativa. Galvani Alves Mota, gestor da DITE 

(Divisão de Tecnologia de Ensino) da SEED (Secretaria de Ensino a Distância). 

Disponível em:  

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os AVA’s são softwares educacionais via 

internet, destinados a apoiar as atividades educacionais, eles oferecem um conjunto de 

tecnologias de informação e comunicação, que permitem desenvolver atividades no tempo, 

espaço e ritmo de cada participante www.abed.org.br/congresso2007/apr/TC014.pps. 

SEED – Secretaria de Educação a Distância. O Ministério da Educação, por meio da 

SEED, atua como um agente de inovação tecnológica nos processos de ensino e 

http://www.texniccenter.org/
http://penta2.ufrgs.br/edu/videoconferencia/dulcecruz.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_wide_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://www.abed.org.br/congresso2007/apr/TC014.pps
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aprendizagem, fomentando a incorporação das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) e das técnicas de educação a distância aos métodos didático-pedagógicos. Além 

disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de novos 

conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=3

56 

FERRAMENTAS DO MOODLE 

Chat - O módulo Chat permite a realização de uma discussão textual via web em 

modalidade síncrona. Este módulo contém instrumentos para a revisão e a administração 

das discussões. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B) 

Diário - Este módulo corresponde a uma atividade de reflexão orientada por um 

moderador. O professor pede ao estudante que reflita sobre um certo assunto e o estudante 

anota as suas reflexões progressivamente, aperfeiçoando a resposta. Esta resposta é pessoal 

e não pode ser vista pelos outros participantes. O professor pode adicionar comentários de 

feedback e avaliações a cada anotação no Diário. Esta deve ser uma atividade constante - 

uma atividade deste tipo por semana, por exemplo. (Ajuda, disponível no Moodle da 

Instituição B) 

Escolha - Este módulo permite uma atividade muito simples. O professor elabora uma 

pergunta con diversas opções de resposta. Serve para fazer pesquisas de opinião velozes, 

para estimular a reflexão sobre um tópico, para escolher entre sugestões dadas para a 

solução de um problema ou para obter a permissão de utilizar dados pessoais dos alunos 

em pesquisas do professor. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B) 

Fórum - Esta atividade de discussão é importantíssima. Os Fóruns tem diversos tipos de 

estrutura e podem incluir a avaliação recíproca de cada mensagem. As mensagens são 

visualizadas em diversos formatos e podem incluir anexos. Os participantes do fórum tem 

a opção de receber cópias das novas mensagens via email (assinatura) e os professores, de 

enviar mensagens ao fórum com cópias via email a todos os participantes. (Ajuda, 

disponível no Moodle da Instituição B) 

Glossário - Esta atividade permite que os participantes criem e atualizem uma lista de 

definições como em um dicionário ou em um FAQ. As listas podem ser visualizadas em 

diversos formatos. Os professores podem exportar itens de um glossário secundário ao 

glossário principal do mesmo curso. É possível criar automaticamente links nos textos do 

curso che levam aos itens definidos no glossário. (Ajuda, disponível no Moodle da 

Instituição B) 

Laboratório de Avaliação - O Laboratório de Avaliação é uma atividade de avaliação 

entre pares (participantes) com uma vasta gama de opções. Os participantes podem avaliar 

os projetos de outros participantes e exemplos de projeto em diversos modos. Este módulo 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356
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também organiza o recebimento e a distribuição destas avaliações. O autor deste módulo é 

Ray Kingdon. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B) 

Lição - Uma lição publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela consiste em 

um certo número de páginas. Cada página, normalmente, termina com uma questão e uma 

série de possíveis respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo aluno, ou ele passa 

para a próxima página ou é levado de volta para uma página anterior. A navegação através 

da lição pode ser direta ou complexa, dependendo em grande parte da estrutura do material 

que está sendo apresentado. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B) 

Pesquisa de Avaliação - Este módulo contém alguns tipos de questionários de avaliação 

de cursos, específicos para ambientes de aprendizagem virtuais. Este tipo de atividade 

favorece a reflexão sobre os processos de aprendizagem durante o curso. (Ajuda, 

disponível no Moodle da Instituição B) 

Questionário - Este módulo consiste em um instrumento de composição de questões e de 

configuração de questionários. As questões são arquivadas por categorias em uma base de 

dados e podem ser reutilizadas em outros questionários e em outros cursos. A configuração 

dos questionários compreende, entre outros, a definição do período de disponibilidade, a 

apresentação de feedback automático, diversos sistemas de avaliação, a possibilidade de 

diversas tentativas. Alguns tipos de questões: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, 

resposta breve, etc. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B)  

SCORM/AICC - Um pacote SCORM ou AICC é um conjunto de conteúdos web 

agregados em conformidade com o padrão SCORM ou AICC para objetos de 

aprendizagem. Estes pacotes podem incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, 

apresentações em Flash e qualquer outro formato compatível com navegadores web. O 

módulo permite carregar facilmente qualquer pacote SCORM ou AICC padrão e incluí-lo 

no seu curso. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B)  

Tarefas - Uma tarefa consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser 

desenvolvida pelo participante, que pode ser enviada em formato digital ao servidor do 

curso utilizando a plataforma. Alguns exemplos: redações, projetos, relatórios, imagens, 

etc. Este módulo inclui a possibilidade de descrever tarefas a serem realizadas offline - na 

sala de aula por exemplo - e de publicar o resultado da avaliação. (Ajuda, disponível no 

Moodle da Instituição B)  

Wiki - O wiki permite a composição colaborativa de documentos com o uso do navegador 

web. Para isto é adotado um formato simples de linguagem de marcação. "Wiki" significa 

"super veloz" em lingua havaiana, e a velocidade de criação e atualização das páginas é 

uma das características que define a tecnologia wiki. Normalmente não há revisão anterior 

à publicação ou aceitação de mudanças e a maioria dos wikis é aberta a todo mundo ou às 

pessoas que tem acesso ao mesmo wiki. O módulo Wiki permite que os participantes 

trabalhem juntos, adicionando novas páginas web ou completando e alterando o conteúdo 
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das páginas publicadas. As versões anteriores não são canceladas e podem ser restauradas. 

(Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B). 
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ANEXO C - TRANSCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO INICIAL DA DISCIPLINA  

Semana 1- 22/02 a 28/02/2010 

Transcrição do áudio da apresentação inicial de Pedro, na disciplina: “Práticas de Ensino 

III: Construções Geométricas”.   

 

Olá, pessoal!  

Meu nome é Pedro, eu sou o professor que vai trabalhar com vocês Práticas Pedagógicas 

III - Construções Geométricas. Eu quero aproveitar este momento para dar uma geral em 

cima da disciplina e apresentá-la para vocês, tanto o conteúdo quanto a forma que vamos 

trabalhar. Bom, podemos começar nossa explanação partindo da ementa, que são os 

conteúdos que iremos estudar dentro da disciplina. 

Então, nós vamos começar: Traçados de perpendiculares; Transporte de ângulo; simetria 

de um ponto em relação a uma reta e retas paralelas; Retificação de circunferências e 

arcos; Divisões de circunferências; Construção de triângulos; Quadriláteros; Translação; 

Traçado de Ovais; Curvas cíclicas; Traçado da Cissóide; Traçados de cônicas.  

Qual é a metodologia que adotaremos? Bom... eu vou querer dar uma dupla visão deste 

conteúdo. Então, uma delas é com relação ao próprio conteúdo. Então nós vamos fazendo 

as construções e as estudando. Não vamos adotar aquele estilo de construção onde nós 

vamos seguir somente o roteiro. Nós vamos desenvolver as construções e procurar 

entender o que está acontecendo. Por quê estas construções estão dando certo, se estão, e 

se não estão. E também eu quero dar uma outra visão que é voltada para a sala de aula. 

Vocês vão trabalhar com seus alunos no ensino médio e no ensino fundamental. Então, 

como nós podemos trabalhar as construções geométricas com esses alunos para que eles 

construam o seu conhecimento em geometria?  

Nós utilizaremos alguns materiais, alguns recursos didáticos. A nossa disciplina irá 

trabalhar com um guia, que eu estou montando, ainda. Então, vocês vão pegar esse 

material ainda em desenvolvimento. Vamos trabalhar também com textos, básicos, aqueles 

que vão estar sendo citados diretamente no guia, e os textos complementares, aqueles que 

vão aprofundar um pouco mais o olhar sobre elas. Eu pretendo desenvolver também, em 
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vários momentos, algumas videoaulas, com conteúdo teórico, que está sendo estudado, e 

com as próprias construções, utilizando aí aqueles recursos, aqueles materiais que nós 

vamos estar lançando mão. São os esquadros, transferidor, régua e compasso. Além 

desses materiais, eu também vou usar na disciplina com vocês o Geogebra, que é um 

software de geometria dinâmica. Acredito que você já devem ter utilizado em outros 

momentos.  

E qual é o objetivo que eu quero alcançar, que nós vamos alcançar com a disciplina. Um 

deles é: usar as construções geométricas como mobilizadora e construtora do 

conhecimento geométrico. Veja, aqui, os dois momento: Quando nós já nos apropriamos 

do conhecimento geométrico e vamos utilizá-lo para fazer as construções. E também 

vamos usar as construções para criar outros, ou novos conhecimentos sobre a geometria. 

Nós vamos, ainda, realizar construções geométricas utilizando régua compasso, esquadro, 

transferidor e software. Então nós vamos lançar de mão de diversas mídias, para que cada 

uma, dentro de suas especificidades, complemente a outra, e nos permita, assim, ter um 

panorama bem mais flexível, quando nós formos utilizar esses recursos, ou, vocês forem 

utilizar esses recursos, com os alunos de vocês.  

Além disso, nós pretendemos desenvolver o pensamento argumentativo, discutindo as 

construções realizadas de forma didática, e geometricamente. Então, é muito comum nós 

trabalharmos aí... nós observarmos os professores trabalhando com provas, 

demonstrações, e a grande dificuldade que os alunos têm com relação a essa forma de 

trabalho. Então, quando nós pensamos em trabalhar com pensamento argumentativo, nós 

estamos começando a caminhar para as provas. Então isso com uma criança lá, nossos 

alunos de 5ª, 6ª, 7ª série, já é possível explorar o pensamento argumentativo.  

Bom, a nossa disciplina tem uma carga horária total de 60h, sendo necessária uma 

dedicação média semanal de 4h. procure reservar esse tempo para que você possa fazer 

todas as atividades e os estudos necessários para ela. Os assuntos serão apresentados por 

semana. Eles iniciarão na segunda feira e terminarão no domingo. Aí nós temos um 

calendário, que também vais estar disponível na plataforma moodle, em que vocês vêem 

todos os assuntos distribuídos por semana. Observe que, em vários momentos, como é na 

semana 7-8, nós temos os exercícios de recapitulação e preparação para a prova. Eu 

reservei alguns momentos para que a gente possa fazer novos exercícios, ou para refazer 

aqueles que por acaso tenham ficado com dúvida, para permitir, assim, que vocês possam 
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aproveitar e irem muito bem nas provas, já que esse momento vai existir. Observe aí que 

nas semanas 17-18-19, a qual vai de 14-06 a 03-07, nós vamos estar focando num estudo 

de  recapitulação e preparação para o exame especial, para os alunos que necessitarem 

fazer esta outra prova. Ok?  

Bom, e o quê nós esperamos que vocês façam? Primeiro, planeje seu tempo semanal, 

reservando quatro horas para estudar a nossa disciplina. Como eu disse anteriormente, é 

muito importante não deixar o conteúdo acumular. Tente reservar esse tempo e faça 

semanalmente o estudo do nosso conteúdo. Nós vamos procurar dar atividades que 

possam favorecer essa forma de estudo.  

O quê mais nós esperamos de vocês? Tenha acesso ao GeoGebra, seja no seu computador 

ou no computador do pólo. Os tutores vão deixar tudo preparado para que vocês possam 

utilizar. O GeoGebra é um software gratuito. Eu gosto de utilizá-lo porque ele pode ser 

instalado e copiado à vontade. Então, se você tem um computador na casa de um amigo, 

um parente... você pode instalá-lo sem problema nenhum, tá bom?  

Tenha um kit de régua, compasso transferidor e esquadro. É um kit barato, vocês vão 

poder comprar em qualquer livraria, qualquer papelaria, mas é um kit muito importante, 

porque as nossas construções geométricas vão utilizar todo este instrumental.  

Estude os conteúdos planejados fazendo assistindo as videoaulas, lendo os textos, fazendo 

os exercícios pontuados ou não, e participando das atividades propostas na plataforma 

moodle. Por quê é importante que vocês façam estes exercícios? Porque são os exercícios 

que vão dar um retorno a vocês sobre o que vocês precisam estudar um pouco mais ou o 

que você já conseguiu atingir em termos de aprendizagem. É importante que mesmo estes 

exercícios que não são pontuados, vocês façam, porque muitos deles contaram como 

frequência na plataforma. E como nós vamos ver mais à frente, a frequência é um dos 

elementos importantes na avaliação. Bom, lembre-se que ninguém pode fazer este trabalho 

para você. Não adianta você querer empurrá-lo para outra pessoa. Ele é seu, é 

intransferível e é pessoal. Então, é você mesmo que deverá se dedicar.  

A avaliação: para ser aprovado, você deverá ter uma nota igual ou superior a 6 e, além 

disso, ter frequência mínima de 75% nas atividades. Veja, é só a composição destes dois 

elementos que fará com que você seja aprovado na disciplina. Daí eu falar que é 
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importante que vocês façam aqueles trabalhos que não são, também pontuados, né... 

então, é importante isso daí por causa da frequência.  

Bom... e como será a distribuição das notas? O semestre fecha em 10 pontos. Então você 

terá 4 pontos distribuídos entre atividades diversas e 6 pontos para as avaliações 

presenciais. Então nós teremos 3 avaliações presenciais, portanto 2 pontos em cada uma. 

A frequência será apurada a partir das atividades propostas, pontuadas ou não. Então, 

mesmo que a atividade não seja pontuada, ela é importante porque ela conta como 

frequência para vocês.  

Bom, então vamos agora às considerações finais, para nós encerrarmos agora esse 

primeiro contato:  

Este planejamento poderá sofrer alterações, porque ele vai ser alterado à medida de uma 

necessidade de adequação para a turma, mas ele será sempre o nosso referencial. Acesse 

frequentemente a plataforma Moodle. Ela é a nossa sala de aula. Então, todas as 

informações serão disponibilizadas nela. Freqüente o seu pólo. Aproveite para estudar em 

grupos junto a outros colegas, solicitando auxílio, sempre que necessário, ao tutor 

presencial. Nós temos observado que aqueles alunos que freqüentam mais o pólo têm se 

saído melhor. Eles se amparam mutuamente. Os outros colegas formam esses grupos de 

estudo, então há sempre um apoio que auxilia no seu dia-a-dia e no seu desenvolvimento 

durante o curso. Então, sempre que possível, vá ao pólo, estude junto com os tutores, 

assita as vídeo-conferências e as web-conferências.  

Aqui, eu coloquei em destaque, uma atenção: não deixe para fazer ou entregar as 

atividades no prazo final, pois se acontecer algum problema você ficará prejudicado. 

Como eu disse, eu vou dar um prazo de uma semana, em alguns momentos até maior do 

que uma semana para a entrega dos trabalhos. Então, não deixe para a última hora. Tem 

gente que faz assim: O prazo final é no domingo meia noite, então no domingo 11 horas 

ele vai entregar a atividade. Aí chega lá, acaba a luz, pronto! Ele não vai ter como 

entregar essa atividade e vai ficar sem os pontos dela.  

Bom, pessoal, essa daí é a apresentação que eu queria fazer pra vocês, espero que tenha 

trazido uma ideia da forma como nós vamos trabalhar. Eu sou uma das pessoas 

apaixonadas por geometria, gosto muito, uso bastante softwares de geometria dinâmica, 

acho uma ferramenta fantástica para o aprendizado, e agora com a incorporação de 
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esquadro, transferidor, nós vamos poder aproveitar ainda mais. Espero que vocês gostem 

e que aproveitem bastante essa disciplina.  

Então, até logo e vamos nos ver virtualmente.  

Um forte abraço! 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO 

 

Prática de Ensino III: Construções Geométricas 

Com a expansão dos cursos oferecidos na modalidade a distância, é constante o surgimento 

de dúvidas entre os participantes. Docentes e pesquisadores buscam aprimorar os 

procedimentos metodológicos e a didática com o intuito de melhorar a qualidade do 

ensino/aprendizagem. Neste contexto, suas opiniões, desempenho, participação e sugestões 

são fundamentais para reconhecermos as contribuições de nossa proposta de ensino e para 

construção de novos materiais. 

 Este questionário tem como objetivo levantar dados para melhoria da oferta desta 

disciplina e servir para possíveis publicações acadêmicas. Caso seja utilizado em 

pesquisas, serão usados nomes fictícios, para garantir o sigilo de suas respostas. 

Marque sua opção para o uso das suas respostas: 

(A)  Autorizo o uso das minhas respostas para a melhoria da disciplina e para uso em 

pesquisas acadêmicas. 

(B) Autorizo o uso das minhas respostas para melhoria da disciplina. 

 

1- Em sua opinião, ao final dessa disciplina, seu conhecimento sobre Geometria e 

Construções Geométricas: 

(A) Continuou igual ao início da disciplina. 

(B) Aumentou em relação ao início da disciplina. 

 

2- Se a disciplina ajudou a aumentar seu conhecimento sobre Geometria e 

Construções Geométricas, enumere em ordem de importância (1 – mais importante) os 

materiais que mais contribuíram para isso: 

(   ) O guia de estudos escritos pelo professor. 

(   ) As videoaulas. 

(   ) As discussões nos fóruns. 

(   ) As ações dos tutores. 

(   ) As atividades (Exercícios). 

(   ) Outros (Cite) 

 

3- Enumere em ordem de maior sensação de proximidade (1- maior sensação) com o 

professor, os materiais relacionados a seguir:  

(   ) O guia de estudos escritos pelo professor. 

(...) A plataforma Moodle. 

(...) As videoaulas. 
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4- Enumere, por ordem de maior uso (1- mais usada) os materiais disponibilizados na 

disciplina: 

(   ) Guia de estudos escritos pelo professor. 

(   ) Videoaulas. 

(   ) Livros textos (Material do Cederj). 

(   ) Outros. 

5- Quais os outros materiais que não foram disponibilizados na disciplina e que você fez 

uso durante a mesma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6- Qual o tempo aproximado que você dedicou semanalmente à disciplina? 

(A) Até uma hora. 

(B) Entre uma e duas horas. 

(C) Entre duas e três horas. 

(D) Entre três e quatro horas. 

(E) Acima de quatro horas. 

7- O tempo recomendado pelo professor no início da disciplina foi suficiente para as 

atividades propostas (leituras, assistir as videoaulas, participação na plataforma, os 

exercícios, as práticas com os softwares)? 

(A) Sim. 

(B) Não. 

8- Dos materiais didáticos listados a seguir, enumere, por ordem de importância (1- mais 

importante), aqueles que mais lhe permitiram organizar o seu tempo de estudo: 

(   ) Guia de estudos escritos pelo professor. 

(   ) A plataforma Moodle. 

(   ) Videoaulas. 

9- Tomando como referência seu conhecimento no INÍCIO da disciplina, enumere de 1 a 

5 ( 1- domínio total e 5 – nenhum domínio) sua habilidade no uso das seguintes mídias 

utilizadas nas Construções Geométricas: 

(   ) Esquadro, transferidor e régua. 

(   ) Compasso e régua. 

(   ) GeoGebra. 
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10- Tomando como referência seu conhecimento no FINAL da disciplina, enumere de 1 a 

5 (1- domínio total e 5 – nenhum domínio) sua habilidade no uso das seguintes mídias 

utilizadas nas Construções Geométricas: 

(   ) Esquadro, transferidor e régua. 

(   ) Compasso e régua. 

(   ) GeoGebra. 

11- Apesar de entendermos que todas as mídias contribuem para a construção do 

conhecimento geométrico, em qual delas você se sentiu mais à vontade durante as 

atividades propostas na disciplina? 

(A) Régua, esquadro, transferidor e compasso. 

(B) GeoGebra. 

12- Se você for trabalhar numa escola em que se tenham disponíveis todos os recursos 

necessários (laboratório de informática, sala de aula com computador e datashow, sala para 

desenho etc.), quais mídias você usaria com mais freqüência? 

(A) Régua, esquadro, transferidor e compasso. 

(B) GeoGebra. 

13- Faça uma breve análise (tomando com referência esta disciplina) do papel de cada um 

dos materiais (textos, videoaulas, GeoGebra, plataforma Moodle) na construção de seu 

conhecimento geométrico. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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TRAÇADO DE CÔNICAS

OBJETIVOS

• Compreender as definições e pro-
priedades das Cônicas

• Processos usuais de Construções

• Aplicações de Cônicas

Esta semana estudaremos o traçado das cônicas, curvas obtidas a partir de
secções no cone, por um plano. A partir desses cortes podem-se obter cir-
cunferências, elipses, hipérboles e parábolas. Para cada uma dessas cônicas,
faremos:

1. Traçado Mecânico da Cônica;

2. Construção a partir de pontos, obtidos com régua e compasso.

3. Construção no GeoGebra;

As cônicas aparecem frequentemente no cotidiano. Vejamos algumas
dessas aplicações:

Os planetas giram em
torno do Sol numa tra-
jetória cuja forma é
uma elipse.
A forma de um jato
ĺıquido cont́ınuo, ou
o lançamento de uma
bola é parabólica.
Na Óptica, á espel-
hos parabólicos usados
nos telescópios refle-
tores, faróis e holo-
fotes.
Na Engenharia, para
construção de pontes,
são usadas estruturas
parabólicas.

1
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Definições

Devemos distinguir bem entre traçar e construir uma cônica:

Traçar é executar um traço cont́ınuo representando a cônica. É imposśıvel
traçar a cônica com régua e compasso, todavia existem processos mecânicos
para o traçado das cônicas.

Construir é obter com régua e compasso ou só pontos, ou só tangentes, ou
pontos e tangentes e a seguir a cônica é traçada a mão livre passando pelos
pontos e inscrita nas tangentes.

Além disso é importante definir lugar geométrico, pois muitos dos prob-
lemas de construção geométricas podem ser desenvolvidos a partir desta
definição.

Lugar geométrico: Uma figura recebe o nome de lugar geométrico dos
pontos que possuem uma propriedade P, quando:

1. Todos os seus pontos satisfazem a propriedade P;

2. Somente os pontos dessa figura satisfazem a propriedade P, isto é, se
um ponto A possui a propriedade P, então ele pertence a figura.

Um exemplo de lugar geométrico, que já foi estudado é a circunferência:
Podemos afirmar que:

1. Todos pontos P que pertencem a essa
circunferência estão a distância d do
ponto C (Centro);

2. Se um ponto é tal que sua distância ao
ponto C é r, então este ponto pertence
à circunferência λ(C, r).

Para prosseguir na leitura, tenha em mãos os seguintes materiais:

• Prancheta de Apoio (Ex.: Papelão);

• Alfinetes;

• Fio flex́ıvel (Ex.: fio dental);

• Régua e Esquadro;

• Lápis e Papel;

• Cola instantânea (Ex.: Super Bonder)

2
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ELIPSE

É o lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a dois pontos fixos: F1

e F2 têm soma constante igual a 2a. F1 e F2 são chamados focos da elipse.

TRAÇADO MECÃNICO DA ELIPSE

1. Separe a prancheta de apoio, um papel, dois alfinetes, lápis e um pedaço
de fio.

2. Escolha dois pontos F1 e F2 (Focos da Elipse) e crave os alfinetes nestes
pontos.

3. Amarre cada uma das extremidades do pedaço do fio aos alfinetes.

4. Com a ponta do lápis percorra uma elipse, mantendo o fio estivado.

Exerćıcio 1: Utilizando a definição,
justifique por que o mecanismo acima
descreve uma elipse.

3
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CONSTRUÇÃO COM RÉGUA E COMPASSO

1o PASSO:
Em uma folha de papel, construa
um segmento AB, de comprimento
aleatório 2a.
Em seguida, marque pontos F1 e F2,
de modo que o comprimento do seg-
mento que liga F1 a F2 seja menor do
que 2a.
Construa uma reta suporte para esses
pontos.

2o PASSO:

Construa a mediatriz dos segmentos
AB e F1F2 .

Seja C o ponto médio de AB e D o
ponto médio de F1F2 .

3o PASSO:

Com centro em D e raio AC = CB,
construa uma circunferência.
Denote por A1 e A2 as interseções en-
tre a circunferência e a reta suporte.
Note que o comprimento de A1A2 é
igual a 2a.

4o PASSO:
Com centro em F1 e raio AC = CB,
construa uma circunferência.
Em seguida, construa outra circun-
ferência, de mesmo raio, com centro
em F2.
Marque os pontos de interseção entre
essas duas circunferências e denote-os
por B1 e B2.

4
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5o PASSO:
Considere um ponto P , qualquer, no
segmento AB.
Construa duas circunferências: C1 e
C2 , com raio AP , e centros F1 e F2,
respectivamente.
Repita a construção de outras duas cir-
cunferências: R1 e R2 de raio PB e,
novamente com centros em F1 e F2,
respectivamente.

6o PASSO:

Marque os pontos de interseção entre
as circunferências C1 e R2.

Agora, marque os pontos de interseção
entre as circunferências R1 e C2 .

7o PASSO:

Repita o 6o PASSO, para pontos
aleatórios: P ′, P ′′, P ′′′,... em AB.
Finalmente trace a curva que liga os
pontos de interseção encontrados:
A1 , A2 , B1 e B2,... .

Exerćıcio 2:

a) Faça essa construção, utilizando régua e compasso.

b) A elipse é o conjunto de pontos cuja soma das distâncias a dois pontos
fixos F1 e F2 é constante. Considere constante o comprimento AB.
Por que A1 , A2 , B1 , B2 pertencerão a elipse que desejamos construir,
cujos focos serão: F1 e F2 ?

c) Por que os pontos de interseção do 6o passo pertencerão a elipse?

d) A partir da construção com régua e compasso, faça a construção no
GeoGebra.

5
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HIPÉRBOLE

É o lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a dois pontos fixos F1 e F2

, em módulo, têm a diferença constante igual a 2a. E F1 e F2 são chamados
focos da hipérbole.

TRAÇADO MECÃNICO DA HIPÉRBOLE

1. Na folha de papel em branco, construa duas retas
perpendiculares, que representem eixos cartesianos.

2. Marque dois pontos F1 e F2 , simétricos em relação
ao eixo y.

3. Coloque um alfinete em um dos furos da tira de
papel e prenda-o no ponto F1 .

4. Prenda o pedaço de fio na outra extremidade da
tira.

5. Prenda o outro extremo do fio, com um alfinete, no
ponto F2.

6. Estique o fio de modo a encostá-lo na tira de papel
e a movimente em torno de F1 , mantendo a ponta
do lápis encostada na folha de papel e o fio esticado.
Pare quando o lápis chegar ao final do fio.

7. Repita o procedimento colocando o fio no ponto F1

e a tira de papel em F2 , girando-a agora em torno
deste ponto.

6
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Exerćıcio 3: Utilizando a definição, justifique por que o processo mecânico
acima, descreve uma hipérbole.

CONSTRUÇÃO COM RÉGUA E COMPASSO

1o PASSO:
Em uma folha de papel, construa
um segmento AB, de comprimento
aleatório 2a.
Em seguida, marque pontos F1 e F2 ,
de modo que o comprimento do seg-
mento que liga F1 a F2 seja maior do
que 2a.
Construa uma reta suporte para esses
pontos.

2o PASSO:

Marque um ponto P, no prolonga-
mento do segmento AB. Construa as
quatro circunferências:
C1: Circunferência de centro F1 e raio
AP . C2: Circunferência de centro F2 e
raio AP . C3: Circunferência de centro
F1 e raio BP . C4: Circunferência de
centro F2 e raio BP .

3o PASSO:

Seja M, N, O e
P os pontos de in-
terseção entre as
circunferências
C1 e C3,C4 e C2, re-
spectivamente.
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4o PASSO:
Repita o 30

passo para pontos
P ′,P ′′,P ′′′,..., no
prolongamento de
AB.
Finalmente trace
a curva que liga
os pontos de
interseção encon-
trados.

Exerćıcio 4:

a) Faça a construção com régua e compasso. Em seguida, faça a construção
no GeoGebra.

b) A partir das definições de circunferência e hipérbole, justifique por que
os pontos de interseção encontrados pertencem à hipérbole, constrúıda
com régua e compasso.

PARÁBOLA

É o lugar geométrico dos pontos que equidistam, ou seja, possuem a mesma
distância, de um ponto fixo e de uma reta. O ponto fixo F é o foco da
parábola e a reta é chamada diretriz da parábola.

8
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TRAÇADO MECÂNICO DA PARÁBOLA

1. Separe uma folha de papel em branco, um alfinete, prancheta de apoio,
esquadro, régua, cola, lápis e um pedaço de fio.

2. Coloque a folha de papel na prancheta de apoio.

3. Cole o esquado à régua, como na figura.

4. Com o lápis, marque um ponto e um segmento de reta, chame o ponto
de F e o segmento de d.

5. Coloque o esquadro colado à régua, sobre o papel, de maneira que este
fique do mesmo lado da reta d em que está o ponto F, como mostra a
figura.

6. Com cola, prenda um pedaço de fio, de comprimento igual à distância
dessa ponta à reta d.

7. Com um alfinete, prenda a outra extremidade do fio no ponto F.

8. Com a ponta do lápis, mantenha o fio bem esticado e encostado no
esquadro.

9. Deslize o esquadro/régua, mantendo sua borda sobre a reta d, e trace
uma curva.

9
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CONSTRUÇÃO COM RÉGUA E COMPASSO

1o PASSO:
Em uma folha de papel, con-
strua uma segmento d e um
ponto F .
Em seguida, marque pontos A
e B. Trace a mediatriz desse
segmento. Denote por e a me-
diatriz de AB. E, denote a in-
terseção entre o segmento de
reta e a mediatriz por O.

2o PASSO:
Marque o ponto médio
de OF , a partir da me-
diatriz de OF . Este
ponto será o vértice
da parabóla. Re-
flita: Por que o ponto
médio de OF, pertence
a parábola.?

3o PASSO:
Marque um ponto P1.
Em seguida, trace uma reta r paralela
ao segmento AB, passando pelo ponto
P1.
Trace uma circunferência, com cen-
tro em F e raio de comprimento OP1.
Marque as interseções entre a circun-
ferência acima e a reta r.

4o PASSO:
Repita a construção acima para
pontos:
P2

P3

P4

P5

...

10
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5o PASSO:
Note que os pontos en-
contrados, a partir das
interseções das retas
paralelas a AB e das
circunferências de cen-
tro F, descrevem uma
parábola.

Exerćıcio 5:

a) Faça a construção com régua e compasso. Em seguida, faça a construção
no GeoGebra.

b) A partir das definições de circunferência e parábola, justifique por que
os pontos de interseção encontrados pertencem à parábola, constrúıda
com régua e compasso.
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