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Ao Professor de Matemática que passou a atuar na EaD/UAB. 

 

Professor, o conteúdo deste livreto está disponível na página da web: 

www.coltec.ufmg.br/~kitead. Este material é o produto de uma pesquisa 

desenvolvida no programa de mestrado profissional em Educação Matemática 

da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. A dissertação em questão é: 

“Em um dia, professor no ensino presencial... Em outro, professor na 

modalidade a distância? Ações que constituem a Atividade de ser 

professor na EaD/UAB”.  

Neste trabalho, analisei as ações de um professor que se tornou professor na 

modalidade EaD, mais especificamente a EaD no sistema UAB, 

repentinamente. Suas ações são caracterizadas pelo uso constante de 

recursos tecnológicos que parece caracterizar o ensino a distância nos dias 

atuais. Do ponto de vista da Teoria da Atividade, pressuposto teórico utilizado 

para analisar esta pesquisa, os artefatos desempenham papel fundamental na 

atividade humana. São eles que mediam as atividades, dando a elas 

significado coletivo e que relaciona os sentidos das ações do sujeito.  

Norteada por esta idéia, desenvolvi este “Kit de primeiros socorros” para 

professores que incursionam no ensino a distância (UAB) repentinamente. 

Neste guia, incluí tutoriais para utilização de alguns recursos didáticos para 

EaD, sugestões de leituras, indicações de softwares, entre outras orientações 

para docentes.  

Espero, assim, contribuir com o trabalho de professores do ensino presencial 

que passam a atuar no ensino a distância, “da noite para o dia”. Ou ainda, 

auxilie o trabalho daqueles que já atuam em cursos a distância ou semi-

presenciais.  

Fui tutora a distância no curso de licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e desde 2010 sou professora concursada no 

Colégio Técnico da UFMG, atuando no ensino médio.   

 Kelly Melillo 
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A educação é a arma 

 mais poderosa que 

 você pode usar 

 para mudar o mundo. 

Nelson Mandela.  
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1.  POR QUÊ? 

 

Com a crescente disseminação do Ensino a Distância (EaD), de forma 

generalizada, cresce também o número de estudiosos e pesquisadores em 

busca de modelos, estratégias e ferramentas para o ensino nesta modalidade.  

Acredito ser necessária a busca por 

metodologias que melhor se adequem ao 

modelo de ensino a distância. Na opinião de 

estudiosos sobre a EaD, como Peters1 

(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. 

Borba (2011), a partir de pesquisas realizadas no grupo de pesquisas 

GPIMEM2; 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.   

Neste sentido, este guia de estudos pretende auxiliar o trabalho de professores 

que atuam/atuarão na EaD, no que refere-se à inserção de novos recursos 

tecnológicos na atividade de ensinar a distância. 

                                                           
1
 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. 
2
  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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2. O QUÊ? 

 

2.1  DEFINIÇÃO 

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 síncrona3 –, 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).    

                                                           
3
 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 uma 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. 

 

Sugestão: 

  http://www.youtube.com/watch?v=jvqCsqvaDYI   

 

http://www.youtube.com/watch?v=jvqCsqvaDYI
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2.2  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. 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, 

atualmente4, 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. 

                                                           
4
 De acordo com o site do Instituto: www.institutomonitor.com.br. Acesso em Jul/2011. 

 

http://www.institutomonitor.com.br/
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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 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 com textos, 

hipertextos, ilustrações, animações e softwares educativos. Com isso, no modo 

de ver de alguns autores (e.g.; PETERS, 2003), tais recursos tecnológicos têm 
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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.  
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2.3  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.  
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A Open University (OU), no 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).   

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 

curso5.  

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 aos pólos de apoio presencial (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 

                                                           
5
 Dados disponíveis na página da OU. Disponível em: http://www.open.ac.uk/. Acesso em: 

17/07/2011. 

http://www.open.ac.uk/
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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 20076, 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, 727.961 universitários optaram pelo ensino 

superior não presencial. Desses 727.961 alunos, temos que mais de 60% – 

448.973 – estudam em cursos particulares7. 

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. 
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2.4  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. 

                                                           
6
 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.  
7
 Estas informações são Censo da Educação Superior, realizado em 2008 pelo Inep, 

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

http://www.eps.ufsc.br/disserta98/roser/index.htm
http://www.portalead.org/


16 

 

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 em localidades estratégicas do país. A Figura 3 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.  

 

FIGURA 3 
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Atualmente, há várias universidades públicas8 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 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 milhares9. 

 

REFERÊNCIA 

BRASIL. UAB – Universidade Aberta do Brasil. Disponível em: http://uab.capes.gov.br. 

Acesso em: 23 maio.2011 

 

 

 

                                                           
8
 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).   
9
 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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3. QUEM?   

 

FIGURA 4 

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). 

Para todo profissional que atua na UAB, nos cursos 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).  

 

3.1  COORDENADORES 

I - Coordenador/Coordenador-adjunto da UAB: professor ou pesquisador 

indicado pelas IPES vinculadas  ao  Sistema UAB,  que  atuará  nas  atividades  

de  coordenação  e  apoio  aos Professor pólos  presenciais  e  no  

desenvolvimento  de  projetos de  pesquisa  relacionados  aos  cursos  e 
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programas  implantados  no  âmbito  do  Sistema,  desde  que  comprove  a  

experiência  de,  no mínimo, três anos de magistério superior.  

 

II - Coordenador de curso nas instituições públicas de ensino superior (IPES): 

professor ou pesquisador designado/indicado pelas IPES vinculadas ao 

Sistema UAB, que atuará nas atividades de coordenação  de  curso  

implantado  no  âmbito  do  Sistema  UAB  e  no desenvolvimento  de  projetos  

de  pesquisa  relacionados  aos  cursos,  desde  que  comprove  a experiência  

de,  no  mínimo,  três  anos  de  magistério  superior.   

 

III - Coordenador de tutoria nas instituições públicas de ensino  superior  

(IPES): professor  ou  pesquisador  designado/indicado  pelas  IPES  

vinculadas  ao Sistema UAB,  que atuará  nas  atividades  de  coordenação  de  

tutores  dos  cursos  implantados  no  âmbito  do Sistema UAB e no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos, desde que  

comprove  a  experiência  de,  no mínimo,  três  anos  de magistério  superior.  

REFERÊNCIA: Informações obtidas na Resolução/cd/fnde nº 8 de 30 de abril de 2010, 

disponibilizada pelo Ministério da Educação. 

 

3.2  PROFESSORES 

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 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. 
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3.3  TUTORES 

O tutor a distância, assim como o tutor ou 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 

gerenciamento do AVA – com a disponibilização de tarefas, materiais didáticos 

e organização das atividades programadas pelo professor; auxiliam 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).  

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 atividades desenvolvidas à distância e 

fomentar o uso da biblioteca e laboratórios do centro de apoio. 

 

3.4  ESTUDANTES 

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., 
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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 (LIMA, NASCIMENTO E 

QUADROS, 2009). 

 

REFERÊNCIAS 

LIMA, Kelly Maria de Campos Fornero Abreu, NASCIMENTO, Eliane Maria e 
QUADROS, Ana Luiza de. Estudantes do curso de licenciatura em matemática 
modalidade a distância: que expectativas têm? Anais do II Congresso Nacional de 
Licenciaturas: Ciências, ensino e aprendizagem na formação de professores. 
2009 

LOPES, Janice Pereira. Educação a distância e constituição docente: Formação para 
ou com as tecnologias? (2010) Disponível em: 
www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/download/13133/8529. Último 
acesso em: 21 jul. 2011. 

 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/download/13133/8529
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4. ONDE? 

 
FIGURA 5  

 

4.1  IPES 

 

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 em que atuei como tutora, 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 tradicional de seleção 

de entrada nos cursos de graduação presenciais. Os candidatos devem prestar 

vestibular, organizado pelas IPES que ofertam os cursos. Nesta instituição, 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. 
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BRASIL. Universidade Aberta do Brasil (UAB). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12265&It
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4.2  PÓLOS 

 

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” (CAPES10), 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. 

 

REFERÊNCIA 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12265&It

emid=510. Último acesso: 21 jul. 2011. 

 

 

                                                           
10

 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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4.3  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 Moodle11. 

 

 

4.4  MOODLE 

 

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. 

Moodle12 (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 E CHAVES, 2007).  

 

                                                           
11

 http://www.ava.pro.br/materiais/uni1/plataforma.htm. Acesso em: 18/04/2011 
12

 http://moodle.org. Acesso em: 18/04/2011 

http://www.ava.pro.br/materiais/uni1/plataforma.htm
http://moodle.org/
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5. COMO? 

 
FIGURA 6  

 

5.1  MÍDIAS IMPRESSAS 

 

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 

de 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 semipresencial13.  Por atuar na EaD desde 1999, possui larga 

experiência com modalidade de ensino a distância,  e por isso, realiza 

parcerias com várias universidades.   

                                                           
13

 Informação extraída da webpage do Cederj, http://www.cederj.edu.br. Acesso em 

dezembro/2010. 

http://www.cederj.edu.br/
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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. 

Outra mídia impressa, comum nos cursos EaD é o material complementar 

(guias de estudos). Alguns professores optam por escrever textos para o 

desenvolvimento de suas disciplinas. Em alguns casos, este material 

complementa os livros, apostilas ou fascículos disponibilizados pela IPES. 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.  

 

5.2  RECURSOS DO MOODLE 

 

 Manual do Moodle para Professores 

  http://www.cead.ufop.br/arquivos/TutorialParaProfessoresMoodle.pdf 

 

 Manual do Moodle para Alunos 

  http://www.cead.ufop.br/arquivos/TutorialparaAlunos.pdf 

 

 

5.3  VIDEOAULAS 

 

A videoaula é um recurso utilizado em escala significativa pelos professores do 

curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância em uma 

instituição federal de Minas Gerais, na qual realizei minha pesquisa de 

mestrado.  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. 

 

http://www.cead.ufop.br/arquivos/TutorialParaProfessoresMoodle.pdf
http://www.cead.ufop.br/arquivos/TutorialparaAlunos.pdf
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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 utilizadas em temas mais complexos, pois 

possibilitam estímulos do tipo movimento-som-conteúdo (CORDEIRO, 2007).  

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, até certo ponto, 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 pode 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 seguir, apresento possibilidades de softwares para criação de videoaulas. 

 

 BLUEBERRY 

Dois professores do Centro de Educação Aberta e a Distância – CEAD, da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP desenvolveram uma oficina para 

criação de Screencasts, ou videoaulas com gravação de imagem e áudio 

capturados da tela de um computador. Confira o tutorial para a criação destas 

screencasts (videoaulas), com o uso do software Blueberry. 

 

 Tutorial para criação de videoaulas no software Blueberry. 

 

Disponibilizei três videoaulas que elaborei em minha pesquisa de campo. Estas 

videoaulas foram criadas para explicar e solucionar três questões da 3ª Prova 
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da disciplina. O objetivo desta produção era permitir a conferência das 

soluções pelos estudantes e contribuir com o estudo daqueles alunos que 

realizarião Exame Especial (Prova Final, elaborada para alunos que obtiveram 

nota superior à 40% e inferior à 60%). 

 

 Questão 1  

 Questão 2  

 Questão 3  

 

 FREE SCREEN VIDEO CAPTURE 

Com o Free Screen Video Capture você pode capturar a sua tela e gravar 

todas as atividades, incluindo sons e movimentos do mouse, e depois salvar 

em diversos formatos de vídeo, como DivX e arquivos MPEG4. 

Assista esta videoaula sobre como criar videoaulas com o auxílio deste 

programa gratuito:  

 http://www.vanessarodrigues.net/comocriarumavideoaula_xvid_001.avi 

Faça o Download e leia mais no:  

http://www.baixaki.com.br/download/free-screen-video-capture.htm 

 

 SCREENR  

 

Através do site Screenr você poderá criar gravações de vídeo em 5 minutos 

direto do navegador. Faça um teste! 

  http://screenr.com/lKq)  

 

 

http://www.baixaki.com.br/download/free-screen-video-capture.htm
http://screenr.com/lKq
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5.4  WEBCONFERÊNCIAS 

 

As webconferências são conferências que acontecem em tempo real, mas, 

diferentemente das videoconferências, são transmitidas via web. 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 virtual14. 

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. 

Durante a pesquisa de mestrado tive a oportunidade de auxiliar em uma 

webconferência, juntamente com a minha orientadora e tutores da disciplina 

relacionada. Nesta webconferência, falamos de séries e utilizamos Power Point 

e a lousa digital, como pode ser verificado no vídeo. 

 Webconferência Kelly  

 

  Na “ajuda” do site da UAB: http://www.uab.capes.gov.br, existe um 

tutorial para criação de webconferências em cursos EaD. Siga os vídeos 

disponibilizados e experimente esta ferramenta online! 

 

Observação: Na instituição, investigada na pesquisa de mestrado referenciada, 

o programa da WEBconferência chama-se ADOBE CONNECT PRO 

MEETING. Utiliza-se a versão "client" do aplicativo, pois a versão server (a que 

                                                           
14

 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://www.uab.capes.gov.br/
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cria as salas virtuais), fica hospedada num servidor na RNP (Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa) em Brasília-DF. Além desse software, é preciso apenas de 

um bom computador conectado à internet banda larga, uma webcam e um 

headset (conjunto de fone de ouvido e microfone acoplado para uso em 

microcomputadores multimídia). 

 

 

 Webconferências guia prático  

 

5.5  VIDEOCONFERÊNCIAS 

 

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 sub-telas 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 E 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. 

Observação: As Videoconferências da Instituição A (Campo da pesquisa de 

mestrado, em que este produto foi desenvolvido), são possíveis através de kit 

completo de softwares e hardwares. De acordo com o técnico responsável:  

- Software: RADIVISION, SONY MEETING, etc.  
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- Hardware: MCU, TERMINAL DE VIDEO, CÂMERA DE FILMAGEM, 

SERVIDORES, DSB, TVs de LCD, etc. 

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.  

 

Sugestão:  http://penta.ufrgs.br/pgie/workshop/mara.htm 

 

REFERÊNCIA 
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6. EM QUÊ? 

 

 
FIGURA 7 

 

A seguir apresento algumas indicações de leituras referentes a EaD e o uso de 

TIC’s no ambiente educacional. 

 

BENAKOUCHE, T. Educação a distância (ead): uma solução ou um 

problema? XXIV Encontro Anual da ANPOCS. Petrópolis, RJ. 2000.  

BORBA, M.C.; MALTEMPI, M, V. e MALHEIROS, A. P. S. Internet 

Avançada e Educação Matemática: novos desafios para o ensino e 

aprendizagem on-line. CINTED-UFRGS – 2005.   

CARNEIRO, D. V.; BALDO, Y.P.; MOURA, E.S.; NOBRE, I. A. e NUNES, 

V. B. Um relato sobre a transição do professor do ensino presencial 

para a educação a distância na elaboração de materiais instrucionais - 

ótica do designer instrucional. Acesso em: 04 Maio.  2011.  

 

FUJITA, O. M. Do presencial tradicional ao virtual: planejamento e 

mudanças de postura. Universidade de São Paulo (USP) - Abril 2007.   

LOPES, J. P. EaD e a constituição da docência: Formação para ou 

com as tecnologias? Inter-Ação, Goiânia, v. 35, n. 2, p. 275-292, 

jul./dez. 2010.   

PEREIRA, T, R, D, S. e CHAVES, D. A. R. Moodle: um experimento on-
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line para potencializar um ambiente de apoio à aprendizagem. Acesso: 05 

Out. 2010. http://www.degraf.ufpr.br/artigos_graphica/MOODLE.pdf 

SANTOS, E. T. Novas tecnologias no ensino de desenho e geometria. 

Anais do I Encontro Regional do Vale do Paraíba de Profissionais do 

Ensino da Área de Expressão. Out. 2000, Lorena, SP 

SOMMER, Luís Henrique (Organizador). Educação a distância e 

formação de professores: problemas, perspectivas e possibilidades. 

Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 84, p. 1-158, nov. 2010.  

LIMA, Kelly Maria de C. F. A. de, NASCIMENTO, Eliane Maria e 

QUADROS, Ana Luiza de. Estudantes do curso de licenciatura em 

matemática modalidade a distância: que expectativas têm? Anais do II 

Congresso Nacional de Licenciaturas: Ciências, ensino e aprendizagem na 

formação de professores. 2009 

http://www.degraf.ufpr.br/artigos_graphica/MOODLE.pdf
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7. VOCÊ SABIA? 

 
FIGURA 8  

 

 Módulo de web conferência para o Moodle:  

 

http://code.google.com/p/openmeetings/ 

 

http://code.google.com/p/openmeetings/downloads/detail?name=openme

etings_moodle_v_0_9.zip 

 

 

 Editor de Fórmulas Matemáticas para o Moodle: 

 

DragMath é um editor, que ao ser instalado no Moodle, permite a edição de 

fórmulas em TeX, em ambientes de interação, como os Fóruns. Uma vez que 

uma expressão é criado o usuário pode convertê-lo em uma variedade de 

sintaxe diferente linear para a matemática, incluindo MathML, LaTeX, Maple, 

Maxima ou qualquer estilo definido pelo usuário. 

Sobre o programa e instalação:  

http://docs.moodle.org/20/en/DragMath_equation_editor#Installing_Drag

Math 

Saiba mais sobre no Blog do Professor Jean Piton:  

http://jpiton.blogspot.com/2007/09/dragmath-editor-de-equaes-no-

moodle.html  

http://code.google.com/p/openmeetings/
http://code.google.com/p/openmeetings/downloads/detail?name=openmeetings_moodle_v_0_9.zip
http://code.google.com/p/openmeetings/downloads/detail?name=openmeetings_moodle_v_0_9.zip
http://docs.moodle.org/20/en/DragMath_equation_editor#Installing_DragMath
http://docs.moodle.org/20/en/DragMath_equation_editor#Installing_DragMath
http://jpiton.blogspot.com/2007/09/dragmath-editor-de-equaes-no-moodle.html
http://jpiton.blogspot.com/2007/09/dragmath-editor-de-equaes-no-moodle.html
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FIGURA 9: Print Screen de uma caixa de diálogo de um fórum do Moodle, com contém 

DragMath. 

 

 
FIGURA 10: Print Screen da caixa de edição do DragMath. 

 

 GeoGebra 

Você pode acessar o software GeoGebra e utiliza-lo online, através do link: 

http://www.geogebra.org/cms/en/download  - APPLET START.  

Ou acesse: http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html 

Ou, ainda, você pode realizar o download gratuito deste programa para seu 

computador, para utilizá-lo offline.  

Link: http://www.geogebra.org/cms/en/download - WEBSTART. 

http://www.geogebra.org/cms/en/download
http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html
http://www.geogebra.org/cms/en/download
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8. SUGESTÔES 

 

 

 APOSTILA DE LATEX: 

 

http://www.mat.ufmg.br/~regi/topicos/intlat.pdf 

 

 

 COMO FAZER QUESTIONÁRIO NO MOODLE: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZlhhgCodfMc 

 

 BLOCOS DO MOODLE 

http://www.youtube.com/watch?v=b_sOagQ5m6c&feature=grec_index 

 

 

 FALA, PROFESSOR! 

 

Preocupada com a transição repentina de professores do ensino presencial 

para o ensino a distância, entrevistei quatro docentes, no 2° semestre de 2010 

que atuaram ou atuam em momentos específicos como professores 

especialistas em disciplinas do referido curso de Licenciatura em Matemática 

(EaD/UAB). São eles: Raquel, Fabiano, Rafaela, Mariza. Raquel, assim com 

Pedro, atua neste momento exclusivamente na EaD. Fabiano, Rafaela e Mariza 

atuam predominantemente no ensino presencial ofertando uma disciplina na 

modalidade a distância.   

Aqui cito algumas de suas falas, quando questionados sobre sugestões a 

docentes que vivenciarão este processo de “tornarem-se” professores na 

modalidade a distância. 

 

 

http://www.mat.ufmg.br/~regi/topicos/intlat.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ZlhhgCodfMc
http://www.youtube.com/watch?v=b_sOagQ5m6c&feature=grec_index
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Que sugestões você daria a um professor que estivesse em processo de 

transição do ensino presencial para o ensino a distância? 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: Pesquise sobre o ensino a distância, coisa que eu não fiz. Você 

está disposto a trabalhar com educação a distância? Procure saber o 

que é educação a distância. E se não oferecer capacitação corra atrás 

dela. E o que a gente tem tentado fazer na medida do possível aqui.  

(Excerto da Entrevista 1 – 29/10/2010) 

 
C: Olha... eu creio que é interessante sempre 

conversar com os coordenadores, porque eles 

explicam bem o perfil dos alunos, né? A gente 

não pode achar que o curso é presencial e é 

simplesmente deixar lá para os meninos lerem. 

Eu acho que isso não funciona. Eu senti isso nas 

primeiras semanas. Eu não fiquei à vontade de... 

pôxa... você lê isso aí e faz o exercício. 

Matemática não é assim. Pode ser que História 

seja, Geografia, não sei... mas Matemática, eu 

sinto essa necessidade de fazer. Olha aqui, eu to 

fazendo, olha... Então eu acho que a primeira 

coisa que precisa ser feito são as vídeos-aulas, 

porque sem o aluno ouvir sua voz e ver você 

fazendo, não sei se estou certa, eu sinto muito 

por não ter feito nada com relação a educação, 

neste sentido, porque a gente nunca sabe até 

que ponto está atingindo da maneira correta. 

Saber como avaliar o recurso... 

(Excerto da Entrevista 3 – 02/12/2010) 

 
M: É não achar que é tão fácil. É não achar que o aluno presencial é igual o EaD, não é. Porque 

o aluno não tá te vendo. É muito mais sensível, o EaD. Porque eles não te conhecem também. 

É como eles falam: “sou abandonado”. Não é como no presencial, que ele tá te vendo. Se ele 

não foi na tua aula é porque ele não foi na sua aula. E o aluno EaD não. É porque ele é muito 

mais carente. E você também não sabe como é o aluno, então você tem que saber dosar. E 

também, você não achar que é só tua disciplina que existe, sobrecarregar em muita tarefa, 

pesar demais nos textos. Que nem minha disciplina, eu tenho sempre que lembrar que eles vão 

priorizar as “matemáticas” e as pedagógicas ele vai deixar um pouco de lado. Então você tem 

que saber dosar. É que nem professor do ensino fundamental, manda um monte de tarefa para 

o aluno no final de semana e esquece que tem outras disciplinas. Se todo professor pensar 

assim... 

(Excerto da Entrevista 4 – 07/12/2010) 
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9. GLOSSÁRIO 

RECURSOS 

o 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/BBFlashBackEx

press/Download.aspx 

o 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/ 

o 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 

o 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/ 

o 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 

http://www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBackExpress/Download.aspx
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.e-commerce.org.br/artigos/e-learning_ensino.php
http://www.geogebra.org/cms/
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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 implementações, como programa gratuito MikTEX. 

http://www.mat.ufmg.br/~regi/topicos/intlat.pdf 

o 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 

o 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/ne

t.htm 

o 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 

o 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  

o 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. 

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://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://www.inspire-soft.net/software/mp3-quality-modifier
http://wiki.softwarelivre.org/Scribus/Sobre
http://www.baixaki.com.br/download/scribus.htm
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o 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/. 

o 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).  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. 

o TEXNIXCENTER – Software gratuito de criação de documentos LaTeX 

na plataforma Windows. http://www.texniccenter.org/ 

o 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.  

o 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 

o 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 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
http://www.fsf.org/
http://br-linux.org/faq-softwarelivre/
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
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o 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) 

o 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. 

o 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 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&It

emid=356 

 

FERRAMENTAS DO MOODLE 

o 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) 

o 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) 

http://www.abed.org.br/congresso2007/apr/TC014.pps
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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o 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) 

o 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) 

o 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) 

o 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 também organiza o 

recebimento e a distribuição destas avaliações. O autor deste módulo é Ray 

Kingdon. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B) 

o 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) 

o 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) 
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o 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) 

o 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) 

o 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) 

o 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 das páginas publicadas. As versões anteriores não são canceladas 

e podem ser restauradas. (Ajuda, disponível no Moodle da Instituição B). 

 

 

 



 

   

   

 

 

 

            


