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  RESUMO 
 
Este trabalho decorre da análise dos argumentos dos alunos da disciplina Cálculo I do 
Centro de Estudos Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe do período 
2010/2 quanto aos motivos que ancoraram sua escolha pelo o Curso de licenciatura em 
matemática na modalidade a distância procurando estabelecer uma relação com a maneira 
como foi dada a comunicação entre alunos, tutores e professor coordenador de disciplina. 
Como instrumento de análise foi utilizado a técnica de construção de mapa cognitivo. 
Diante dos aspectos analisados o estudo apontou que as escolhas dos alunos estavam 
relacionados a praticamente quatro argumentos e cada argumento estava atrelado a uma 
situação que favorecia comunicação ou evidenciava um empecilho neste sentido.  
 
Palavras Chaves: Comunicação, licenciatura em matemática, mapa cognitivo. 
 

 ABSTRACT 
 
This work follows the analysis of the arguments of students in Calculus I course at the Center 
for Distance Higher Studies, Federal University of Sergipe the period 2010/2 on the grounds 
that anchored their choice for the Course degree in mathematics in the distance trying to 
establish a relationship with the way it was given the communication between students, tutors 
and teacher coordinator of discipline. As an instrument of analysis used the technique of 
constructing cognitive map. In view of the aspects analyzed the study found that students' 
choices were related to almost four arguments and each argument was tied up in a situation 
that favored communication or showed a hindrance in this regard. 
 
Keywords: Communication, graduation in mathematics, cognitive map. 
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1.Introdução 

 

Atuei como tutor do curso de matemática do CESAD no ano letivo de 2010 e na 

ocasião procurei observar se existia uma relação entre os estudantes que procuravam interagir 

socialmente e o processo de aprendizado de alguns conteúdos.  Esse processo de comunicação 

geralmente ocorria através de: ambiente virtual de aprendizagem (AVA), fórum de discussão, 

mensagens individuais enviadas aos tutores, professores e colegas, chats, e-mail, grupos de 

estudos realizados de maneira presencial, e ainda através do material didático, mesmo que 

nesta última a comunicação fosse estabelecida de forma indireta. 

No segundo semestre do ano de 2010, atuei como tutor da disciplina Cálculo I, 

disciplina ofertada para alunos do primeiro período, obrigatória para os cursos de Matemática, 

Física e Química. Na ocasião estavam matriculados nessa disciplina mais de 800 alunos dos 

três cursos e mesmo sendo lançados vários tópicos no fórum de discussão pelo professor 

coordenador da disciplina Cálculo I (PCD1), nenhum aluno contribuiu com alguma 

intervenção, mesmo que fosse para questionar ou revidar alguma informação.  

É valido destacar que no primeiro período deveria existir uma preocupação maior em 

estabelecer um processo de comunicação mais incisivo tanto em relação à interação entre 

aluno-PCD1, aluno-tutor, bem como aluno-aluno, pelo fato de existir uma dificuldade natural 

dos discentes se adaptarem. 

 Assim, diante desse questionamento, resolvemos investigar essa situação entrando em 

contato com os 490 alunos que cursavam licenciatura em matemática e que realizaram 

matrícula na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I no período 2010/2. Deve-se considerar 

que nesse período e nessa disciplina estavam matriculados mais de 800 alunos. Entretanto, 

focamos exclusivamente nos alunos do curso de matemática pelo fato dessa disciplina 

representar uma base elementar para o referido curso especialmente.  

Foi feito inicialmente uma sondagem, via e-mail, levantando os seguintes 

questionamentos que implicitamente estariam associados à falta de participações no fórum de 

discussão da disciplina: Por que resolveu cursar licenciatura em matemática? Por que resolveu 

cursá-la nesta modalidade? Aceitaria responder um questionário de pesquisa? 

Para minha surpresa, em menos de 15 dias, 78 alunos matriculados na disciplina 

Cálculo I, perfazendo 15,9% do conjunto universo dos alunos de matemática dessa disciplina, 



responderam as perguntas e concordaram em participar do questionário. Algumas dessas 

respostas foram dadas quase que instantaneamente e muito dos alunos que responderam 

denotavam necessidade em se expressar. Além disso, alguns alunos dos cursos de Física e 

Química enviaram e-mail manifestando interesse em responder ao questionário também.  

Associado a essa sondagem aplicamos questionários aos tutores a distância da 

disciplina Cálculo I e aos tutores presenciais com intuito de compreender como eram 

estabelecidas a comunicação com os alunos. Dessa forma, Dos 10 tutores dessa disciplina, 

incluindo eu, apenas 3 participaram e, como mantínhamos um contato presencialmente, 

verifiquei que todos haviam recebido o questionário e inclusive alegaram que não haviam 

respostado ainda devido à dificuldade com o tempo. No entanto, acredito que o fator 

preponderante para a pouca participação foi porque se sentiram expostos. Em relação aos 

tutores presenciais dos 48 tutores, participaram 18, retornando o questionário em menos de 

uma semana.  

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo analisar os argumentos que ancoraram a 

escolha do curso de matemática pelos alunos e relacioná-los com a maneira como a 

comunicação foi estabelecida pelo grupo (alunos, tutores e professor coordenador da 

disciplina Cálculo I) no período de 2010/2.  

Depuramos, catalogamos e quantificamos os dados referentes aos questionamentos, 

retornados pelos 78 alunos que participaram da primeira etapa da pesquisa, relativos aos 

motivos que culminaram na escolha do curso em licenciatura em matemática no CESAD.  

Nesta participação alguns alunos comentaram de maneira breve sua trajetória 

estudantil, os obstáculos enfrentados no curso de matemática na modalidade a distância e 

sugestões que acreditavam que poderiam viabilizar uma melhoria no processo de 

comunicação. Dessa forma os dados coletados foram depurados em 30 construtos que 

representaram as ideias e argumentos do grupo.  

Os questionamentos foram enviados através de correio eletrônico aos 490 alunos do 

curso de matemática matriculados na disciplina Cálculo I em 2010/2. Destes, 78 alunos 

retornaram os questionamentos respondidos.  

É importante destacarmos que algumas respostas foram retornadas quase que 

automaticamente e que o período máximo de retorno foi de duas semanas. Além disso, 

devemos considerar que alguma das mensagens enviadas aos 490 alunos pode ter sido 

direcionada para a caixa de spam- termo usado para referir-se a e-mail não solicitado e 

geralmente direcionado a um grande número de indivíduos. Assim o número de alunos que 

retornaram os questionamentos poderia ter sido maior, uma vez que muitas pessoas têm receio 



de abrir mensagens que se encontram na caixa de spam por representarem um risco maior de 

invasão de “vírus eletrônico”.  

Isto representa um aspecto de análise interessante, pois durante todo período de 2010/2 

nenhum aluno participou do fórum de discussão da disciplina em questão e em duas semanas 

uma quantidade significativa de alunos demonstrava uma necessidade em se expressar. 

Possivelmente os alunos se sentiram confortáveis em participar dos questionamentos porque 

sabiam que não seriam diretamente expostos, diferentemente do que ocorre no fórum de 

discussão. Porém coube investigar, nesta etapa, como o processo de escolha do curso e 

modalidade de ensino acabou afetando a comunicação do grupo- alunos, tutores e PCD1- e 

quais direções estratégicas os sujeitos envolvidos na pesquisa apontaram para atingir como 

meta principal a participação de um aluno mais consciente do seu papel enquanto sujeito ativo 

do processo de ensino-aprendizagem.  

Outro aspecto importante é que nesta etapa da coleta de dados os alunos não sabiam 

que o grupo previamente selecionado representava os alunos que cursavam Cálculo I em 

2010/2. Sabiam apenas que a pesquisa havia sido direcionada aos alunos do curso de 

matemática do CESAD. Esse procedimento foi adotado no intuito de que as respostas 

perpassassem os limites de uma disciplina específica, de forma que pudéssemos obter uma 

percepção global do curso no intuito de atender o principio organizacional de Morin (2009). 

Aliado a contribuição dos alunos que participaram da primeira etapa da pesquisa, 

catalogamos os argumentos de 17 tutores presenciais, 3 tutores a distância e do professor 

coordenador de disciplina vinculados a Cálculo I em 2010/2, quanto aos motivos que 

dificultaram a comunicação dos alunos e os aspecto sugeridos para viabilizar uma 

comunicação mais eficiente entre os sujeitos, alunos-tutores-PCD.    

Dessa forma os dados catalogados foram tratados com o auxilio do software “Decision 

Explorer” que está intimamente relacionado com a construção de mapas cognitivos. A técnica 

de mapeamento cognitivo permite ao pesquisador estruturar, compreender e construir direções 

estratégicas tendo em vista uma situação problemática. Assim, o mapeamento cognitivo pode 

ser entendido como uma tentativa de isolar e representar as ideias de uma pessoa ou um grupo 

e dispô-las de maneira hierarquizada. Deste modo, um mapa ganha a forma de uma rede de 

frases interligadas por meio de setas, sendo que cada frase representa como o grupo expressa 

uma ideia (construto). Embora as setas remetam uma aparência de um diagrama de causa e 

efeito, na verdade, buscam simular conexões que perpassam este tipo de relacionamento. 

 

 



 

 
2.Comunicação e ensino-aprendizagem na perspectiva de Peters. 
 
 
 

Peters (2003) considera que o ensino de EaD(Educação a distância)  adotará uma 

postura diferenciada do ensino tradicional, a medida em que diminuir o domínio do ensino 

expositivo e permitir ao aluno interagir com professores de forma dinâmica.O aluno tendo 

acesso a uma série de recursos, a exemplo de biblioteca on-line e banco de dados com 

informações lançadas em tempo real, podendo usá-las como subsídio para respaldar suas 

eventuais intervenções.  

Portanto, nesse contexto o professor ''tem que estudar e aprender em uma situação e 

sob circunstâncias que são fundamentalmente diferentes'' (PETERS, 2003, p.58).  Além disso, 

as interações sociais são modificadas e, mesmo que a instituição adote um método no qual 

exista uma dinâmica de relacionamento ativa, a interação será interrompida em detrimento do 

período que gere uma quebra de convivência. Este fato pode ser atenuado pelas ferramentas 

como correio eletrônico e teleconferências, as quais não são aproveitadas em cursos de EaD 

tradicionais.  

A comunicação entendida como componente fundamental no processo de 

aprendizagem e indispensável para o sucesso do estudo, também está bastante evidente no 

discurso de Peters “ensinar e aprender são definidos fundamentalmente como processo de 

interação e comunicação” (PETERS, 2003, p.84).  

Entre os processos de comunicação enaltece o diálogo como função pedagógica e 

didática específica, por permitir uma reflexão sobre os problemas científicos experimentados. 

Assim, os progressos cognitivos coletivos, além de favorecer uma prática argumentativa 

racional, sistemática e metódica, contribuem na melhoria da exposição das próprias ideias. 

Neste sentido o dialogo desempenha funções que perpassam o auxilio a estudantes na 

superação de obstáculos que eventualmente ocorrem nos estudos, um dialogo proposto apenas 

nestes moldes representaria uma visão instrumental e superficial.  

Nesta perspectiva, Peters (2003, p.72) define como diálogo no campo educacional as 

”interações linguísticas diretas e indiretas entre docentes e discentes”, e ainda reforça “Com 

isso não estamos nos referindo à exposição escrita dos conteúdos em forma simulada de carta 

ou de conversação”. 



Nesse sentido, o autor constata que na Universidade alguns fatores historicamente 

contribuíram para que o exercício do diálogo fosse negligenciado, por existir uma necessidade 

em atender grupos extremamente grandes em uma mesma disciplina. Isso acabava por 

favorecer a exposição monológica. Outro ponto é que o diálogo foi avaliado em alguns 

momentos da história negativamente, a exemplo do período em que se estabeleceu a ditadura 

militar no Brasil, a qual implicitamente procurava educar o aluno para manter a ordem 

política enquanto que o confronto de ideias poderia representar neste contexto, subversão.   

Peters afirma, ainda, que nos cursos a distância as interações linguísticas diretas e 

indiretas são possíveis geralmente por intermédio da tutoria em centros de estudo, ou 

mediante outros recursos técnicos. Ressalta ainda que geralmente as atividades desenvolvidas 

nos “centros de estudo pouco contribuem para a aquisição das competências visadas, no caso 

da maioria dos estudantes, porque somente uma parcela deles frequenta os centros de estudo 

com regularidade” (PETERS, 2003, p.75) e, neste caso, uma alternativa plausível seria o uso 

da videoconferência. Em consonância com a observação de Peters, verificamos que o recurso 

de videoconferência se ajustaria sobre medida ao caso do curso de matemática do CESAD. 

O autor baseado nos estudos de Moore (1993) considera ainda que no caso de cursos à 

distância, reduzir a separação na comunicação simultânea (síncrona) entre docentes e 

discentes não deve ser o objetivo maior a ser alcançado; Pelo contrário, em alguns casos a 

distância é aconselhável e intencionalmente desejável, porque essa distância constitui uma 

premissa importante para um estudo autônomo. 

Dentro dessa linha de pensamento, Peters relata uma experiência bem sucedida, 

ocorrida na Nova Zelândia em que era utilizado o recurso de vídeo conferência. Nesse 

contexto, os alunos apresentavam a tarefa e comentavam cada passagem no desenvolvimento 

de sua atividade, enquanto o tutor observava o exposto na tela e interagia sincronamente 

ressaltando os pontos que precisavam ser readaptados. Da mesma forma, outros estudantes 

acompanhavam o debate em outras localidades e podiam interferir com mensagens escritas e 

assim desenvolveu-se uma aprendizagem colaborativa, em que os erros e acertos contribuíam 

para o aprendizado coletivo. Este é um exemplo de interação bastante desejável na educação a 

distância. 

Vale ressaltar que em cursos na modalidade a distância, no contexto de ambiente 

informatizado em rede, os “espaços de aprendizagem” são diversificados transitando do 

ambiente real, delimitados por salas, auditórios ou laboratórios utilizados em encontros 

presenciais, ao ambiente virtual de aprendizagem onde não existem barreiras espaciais 

definidas. 



Levy (1996) relata que a palavra virtual deriva da palavra latina virtusque apresenta 

como significado força e potência, seguindo por uma linha de pensamento da filosofia 

escolástica, na qual o virtual representaria o que existe em potência, mas não existe no ato. No 

entanto, o autor compreende que o virtual e o real não são necessariamente antagônicos, mas 

o virtual possui característica de “desterritorização”, de maneira que espaço-tempo apresenta 

uma conotação singular. “Cada novo sistema de comunicação e de transporte modifica o 

sistema das proximidades praticas [...]. Cria-se, portanto uma situação em que vários sistemas 

de proximidades e vários espaços coexistem”. (LEVY, 1996, p.22). 

Na complexidade que o virtual entorna, Peters (2003) constata que os espaços virtuais 

de aprendizagem são efêmeros, no sentido que se transformam frequentemente. Outro ponto 

destacado refere-se a mudança de uma linguagem oral para uma predominantemente escrita e 

este fato já reflete a necessidade de se estabelecer uma maneira diferenciada de se trabalhar 

pedagogicamente. Conclui que replicar as formas de ensino evidenciadas em espaços formais 

de aprendizagem, fato corriqueiro no tratamento pedagógico de cursos a distância, pode 

implicar em sérias incompatibilidades estruturais. 

 

 

3.Construção do mapa cognitivo. 

 

 

O mapa construído tem como objetivo ajudar o pesquisador a explorar o seu próprio 

entendimento a respeito de um problema. Se por um lado este fato revela um aspecto 

subjetivo na construção de um mapa, por outro lado me possibilitou contemplar o problema 

de acordo com os princípios estabelecidos por Morin (2009), sobretudo, pelo aspecto não 

linear dos mapas cognitivos. 

O principio organizacional destacado por Morin (2009) está relacionado ao efeito de 

interligar o todo com as partes, ressaltando que se por um lado o todo, do ponto de vista 

sistêmico, é mais que a soma das partes, por outro lado o todo é, também, menos que a soma 

delas. Assim, esse menos representa a retroação do todo sobre as parte e está associado às 

qualidades que ficam inibidas no entendimento da realidade. 

Em relação a elaboração do mapa, a mesma perfaz um processo bastante cuidadoso de 

depuração, porque o mapa não contem necessariamente tudo o que é expresso, mas sim o que 

é essencial daquilo que se está utilizando. Nesta perspectiva Ackermann, Cropper e Eden 

(1992) recomendam algumas diretrizes na construção de um mapa, entre elas: 



i. As frases devem ser quebradas em torno de 12 palavras, sendo 
extraído seu conteúdo essencial;  

ii. As ligações entre os diferentes conceitos devem apresentar um 
formato hierárquico, com as metas localizadas no topo, as direções 
estratégicas no centro e os problemas eventuais na base.  

iii. Procurar manter a estrutura do construto (ideia) de acordo com o 
exposto pelo emissor, procurando intervir o mínimo possível.  

 

Seguimos estas orientações e procuramos destacar quando a ideia partiu do aluno, do 

tutor presencial, do tutor a distância e/ou do professor coordenador da disciplina Cálculo I 

(PCD1) usando as notações A, TP, TD, PCD1, respectivamente. Além disso, indicamos a 

freqüência relativa a cada construto por cada grupo de sujeitos enquanto que a numeração 

dentro dos parênteses refere-se ao número de ordem. Por exemplo, no construto (27) expresso 

no mapa, Figura 3, tem-se que: 7 alunos e 7 tutores presenciais externaram a mesma opinião 

quanto a uma das direções estratégicas para melhorar o processo de comunicação, estando a 

mesma relacionada a um melhor acompanhamento dos tutores a distância às solicitações dos 

alunos.



FIGURA 3: Mapa cognitivo relacionando o processo de escolha pelo curso e modalidade de ensino com o processo de comunicação estabelecido pelo grupo. 

 
Fonte: Questionários aplicados. 

 

LEGENDA 
A- Alunos ; 
TD- Tutor a distância de Cálculo I; 
TP- Tutor presencial de Cálculo I; 
PCD- Professor Coordenador da disciplina Cálculo I.  

1 Matemática é a
matéria que mais

gosto [A-18]

2 Matemática é a
matéria que mais me

identifico [A-13]

3 Destacava-me em
matéria que tinha

cálculo[A-8]

4 Queria fazer outro
curso, mas não tive
outras opções[A-6]

6 O campo de
trabalho é promissor

[A-8]

7 Quero aprender a
disciplina

matemática mas minha
base é deficiente

[A-4]

9 Quero ser
professor de

matemática [A-13]

10 Sempre quis
cursar matemática
licenciatura [A-3]

11 Tenho afinidade
com a área de

matemática [A-4]

12 Flexibilidade de
horário de estudo é
importante para mim

[A-43]

13 Não posso viajar
com frequência para

estudar [A-13]

14 Como o CESAD
oferece serviço

gratuito pesou em
minha escolha [A-

20]

15 A grande
disponibilidade de

vagas foi importante
para minha escolha

[A-5]

16 Queria o
presencial mais não

tenho tempo por
causa do trabalho

[A-24]

17 Queria o
presencial da UFS

mas sou do
interior[A-17]

19 sou graduado na
área de exatas e
quero ampliar as

opções de trabalho
[A-3]

21 Já sou professor
de matematica porem
preciso me licenciar
em matemática [A-6]

22 Programar as
visitas de tutores a
distância aos polos
com antecedência

[TP-6, A-4]

26 Falta de base dos
alunos [TP-4, TD-2]

27 Melhorar/ o
acompanhamento dos

tutores a distância
na plataforma

[TP-7,A-7]

28 Quero adiantar
matérias do curso

que pretendo
realizar [A-5]

29 Agilizar/ demora
na entrega de

material impresso
[TD-1, TP1]

31 Erros no
lançamento das notas
dos alunos do CESAD

[TP-1]

34 Gestão mais
participativa e

tolerante em acatar
ideias diferentes

[TD-1]

35 Divulgar o
projeto politico

pedagógico do curso
a distancia do CESAD

[TD-1]

36 Melhoria técnica
do acesso a
plataforma e

diversidade de
recursos [PCD, TD-2]

37 Alunos mais
motivados e

dispostos[TD-2]

38 -Admissão de
profissionais na

área de
desenvolvimento de

midias[TD-1]

39 Admissão de
profissionais na

área de Recursos
Humanos [TD-1]

41 diminuir os
entraves

burocraticos ...
[A-2,TD-1, PCD]



Outro ponto que precisa ser destacado é que a base do mapa cognitivo indica os 

problemas eventuais relacionados aos entraves no processo de comunicação das disciplinas de 

uma maneira bastante geral indicados pelos sujeitos da pesquisa e como pudemos observar a 

grande contribuição neste aspecto foi dada pelos alunos, pois procuramos relacionar como as 

motivações que ancoraram a escolha do curso estavam interligadas aos fatores que o grupo 

julgou dificultar o processo de comunicação no CESAD. 

 

 

4.Discussão dos resultados 

 

 

 Neste sentido é valido destacar que foram apresentados 4 construtos para escolha do 

curso : “(19) Sou graduado na área de exatas e quero ampliar as opções de trabalho”, “(21) Já 

sou professor de matemática porém quero me licenciar”, “(9) Quero ser professor de 

matemática” e “(28) Quero adiantar matérias do curso que pretendo realizar”. 

É importante destacar que esses 4 construtos podem ser considerados centrais, porém 

muitas outras ideias apresentadas remetem a estas indicações. Assim, a ideia “(4) queria fazer 

outro curso, mas não tive muitas opções” remete ao construto (28). Esta relação pode indicar 

porque o quantitativo de alunos que cursam Cálculo I não representou os alunos do primeiro 

período que cursavam licenciatura em matemática no CESAD, pois parte dos alunos 

almejavam realizar apenas disciplinas que estivessem mais bem ajustadas a um futuro curso 

que pretendiam realizar. Desta forma, parte destes alunos, certamente, foi motivada pelo fato 

da instituição oferecer um ensino gratuito e pelo quantitativo de vagas disponibilizadas, 

construtos (14) e (15) respectivamente. 

O maior número de alunos que participaram da pesquisa escolheu cursar matemática 

licenciatura, porque de fato queriam ser professores de matemática e por sentirem afinidade 

com a área de exatas. Porém, em alguns casos, a motivação para essa escolha foi em 

decorrência de acreditarem que “(6) o campo de trabalho é promissor”.  

Além disso, muitos alunos expressaram que só poderiam realizar o curso na 

modalidade a distância em virtude da “(12) flexibilidade no horário de estudos”, pois 

afirmaram que os compromissos com o trabalho impossibilitariam a realização do curso na 

modalidade presencial. Este argumento é externado de forma unânime entre os alunos que já 

são graduados e os professores que precisavam se licenciar. Contudo uma parte dos alunos 

que almejavam ser professores de matemática alegou que preferia realizar matemática na 



modalidade presencial, entretanto não tinha condições de estar se deslocando para uma 

universidade, pois no município no qual residia não existia esta possibilidade. 

A meta principal para tornar o processo de comunicação eficiente seria viabilizar 

ações que possibilitassem aos alunos tornarem-se “(37) mais motivados e dispostos”. As 

direções estratégicas apontadas pelos sujeitos para atender esta finalidade compreende ações 

que implicam mudanças de atitudes de tutores, professor coordenador de disciplina e, 

sobretudo de algumas coordenadorias do CESAD, como pudemos identificar nos construtos 

“(29) agilizar a entrega do material didático”, “(22) programar as visitas do tutores ao polo 

com antecedência” entre outras. Vale ressaltar que no período em questão não houve visita de 

tutores a distância ao polo de apoio presencial e que, além disso, existiram falhas técnicas que 

inviabilizam o acesso principalmente em momentos de envio de atividades cujos prazos são 

únicos para todos os cursos. Portanto, deveria existir um apoio maior por parte da 

Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI), a qual tem dentre as suas incumbências 

primar pelo bom funcionamento da plataforma. 

 Este fato é preocupante, pois existe um contra senso em se cobrar um maior acesso 

dos alunos aos recursos disponibilizados na Plataforma MOODLE quando na verdade não 

existiu uma estrutura que suportasse a demanda, quando muitos alunos participavam de 

alguma atividade ao mesmo tempo. 

Devemos destacar, ainda, que no tempo em que fui tutor do CESAD, percebi um 

rodízio de tutores a distância. Em 2010/2 na disciplina Cálculo I do CESAD dos 10 tutores a 

distancia só dois permaneceram com essa disciplina até o final de 2011/1. Com este rodízio 

não existiu motivação de uma parte dos tutores a distância em aprofundar seu conhecimento 

acerca do conteúdo que realizou tutoria, sendo esse fato constatado em conversas informais. 

Possivelmente, uma ação de desenvolvimento de estratégias de motivação de pessoal, 

em especial dos tutores e PCD, já que esses profissionais estão diretamente envolvidos com a 

aprendizagem dos alunos, deveria ter sido desenvolvida naquela ocasião pela Coordenação de 

Planejamento e Pessoal. 

Por outro lado como “(26) falta base dos alunos”, pelo menos de uma parcela 

considerável, o tempo destinado a sanar dúvidas ficava reservado ao suporte de conteúdos 

básicos não exigindo do tutor uma necessidade maior de conhecimento da disciplina. Este 

argumento, porém não diminui a importância do domínio de conteúdo por parte do TD. Dessa 

forma seria interessante que o tutor fosse avaliado pelo PCD em relação ao conteúdo que 

presta tutoria.  



Vale ressaltar que parte dos PCD não realiza a capacitação dos tutores, porque esta 

representa uma obrigação que pode ser negligenciada, já que não existe um vínculo maior 

entre tutor- PCD, principalmente por conta do rodízio de tutores. Na disciplina Cálculo I em 

2010/2 não houve um momento sequer de formação dos tutores quanto aos conteúdos 

trabalhados na disciplina, por supor-se que os tutores os dominavam. Assim, nas três reuniões 

ocorridas, houve a preocupação do PCD1 com os procedimentos técnicos e a conduta que 

deveria ser adotada na correção das provas. 

 Por outro lado não existiu um planejamento que viabilizasse uma melhoria na 

condição profissional dos tutores, existindo apenas cursos de capacitação disponibilizados 

pelo CESAD, relacionados a procedimentos metodológicos no trabalho do tutor. Entretanto, 

poderia existir um planejamento voltado para a pesquisa a partir das experiências desses 

tutores tendo em vista uma orientação coletiva e produção de um material colaborativo. Este 

material poderia ser usado tanto para a melhoria de aspectos relacionados ao processo de 

ensino-aprendizagem da instituição como também prepararia grande parte dos tutores para o 

ingresso em cursos de pós-graduação Stricto Senso, desejo expresso pela maioria. 

Um discurso que predispõe a eficiência do trabalho sob pena de dispensa do 

profissional representa um argumento ultrapassado e conduz ao desenvolvimento de 

profissionais tecnocratas em detrimento de profissionais que exerçam a criatividade. Segundo 

o Quadro 2, extraído do trabalho de Peters (2004), um dos pontos observados pelo autor na 

transição do ensino moderno para o pós moderno na EaD refere-se justamente ao 

deslocamento de uma preocupação com a eficiência de pessoal, para a condução do 

desenvolvimento humano.   

 Outro ponto evidenciado por dois tutores a distância que participaram da pesquisa, diz 

respeito a não divulgação do projeto político pedagógico (PPP) do CESAD. Constam nos 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância: 

 

O projeto político pedagógico deve apresentar claramente sua opção 
epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem; com 
definição, a partir dessa opção, de como se desenvolverão os processos de 
produção do material didático, de tutoria, de comunicação e de avaliação, 
delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem. (BRASIL, 2007, p. 8) 
 

 
No entanto, solicitamos diversas vezes a Coordenadoria Pedagógica uma cópia do PPP 

e nenhuma resposta foi concedida. Encaminhamos um questionário no intuito de 

identificarmos qual opção epistemológica de educação o CESAD estava inclinado a seguir e 



nenhuma resposta igualmente foi apresentada. Procuramos na página institucional do CESAD 

se existia algum texto que pudesse nos orientar neste sentido e também nada foi encontrado. 

As solicitações foram realizadas presencialmente, e posteriormente encaminhadas via correio 

eletrônico no endereço onde se estabeleceu as poucas interações com a coordenação 

pedagógica. 

 

Considerações finais. 

 

De acordo com o mapa apresentado podemos verificar que os motivos que ancoraram 

as escolhas dos alunos pelo curso de matemática estavam relacionados a praticamente quatro 

argumento: o aluno já era formado e gostaria de ampliar o suas possibilidades de trabalho, o 

aluno já atuava como professor de matemática precisava se licenciar, o aluno escolheu o curso 

porque tinha vocação para a área e finalmente o aluno escolheu o curso por falta de opção. 

Cada argumento estava atrelado a uma situação que favorecia comunicação ou evidenciava 

um empecilho neste sentido.  

A falta de base dos alunos foi apontada por alguns tutores como principal obstáculo no 

processo de orientação dos conteúdos, entretanto a direção estratégica apontada pelo grupo 

para atingir como meta um aluno mais motivado e disposto foi desenvolver ações que 

possibilitasse a mudança de atitude de tutores e gestores do CESAD, principalmente em ações 

de ordem administrativas. 

Outro fator que comprometia a comunicação do grupo refere-se a problemas de acesso 

a plataforma MOODLE, ambiente principal onde se estabelecia as comunicações, em 

determinados momentos encontrava-se indisponível como direção estratégica o grupo sugeriu 

que a Coordenação de Tecnologia do CESAD pudesse desenvolver um trabalho mais incisivo 

para que problemas como esse não ocorressem com tanta regularidade. 
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