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RESUMO 
 
 

Esta dissertação decorre da análise dos processos de comunicação estabelecidos na 
disciplina Cálculo Diferencial e Integral I do curso de licenciatura em matemática do Centro 
de Estudos Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe, instituição parceira do 
programa Universidade Aberta do Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, estudo de 
caso com uma abordagem fenomenológica, com a utilização de elementos de natureza 
etnográfica. Os sujeitos foram os alunos, tutores e professor coordenador de disciplina 
vinculado a disciplina Cálculo I no período letivo 2010/2 da referida instituição. A 
investigação centrou-se no seguinte problema: de que maneira foram estabelecidos os 
processos de comunicação entre o grupo aluno-tutor- professor coordenador de disciplina no 
contexto da disciplina Cálculo I  e como isso interferiu no processo de ensino-aprendizagem 
deste grupo. Buscou-se construir um embate de idéias a partir dos estudos de Vygotsky 
(1991, 1996), Morin (2005, 2009, 2010) e Peters (2003, 2004) no que concerne 
comunicação e as inter-relações com o ensino-aprendizagem. Diante dos aspectos 
analisados o estudo apontou que os processos de comunicação entre os sujeitos ocorreram 
de forma pontual, sendo que no caso de aluno-tutor ocorreu por meio de mensagens 
individuais. Os orientações foram articuladas a partir de linguagem exclusivamente escrita, 
sendo possível constatar que parte das dificuldades no que concerne a aprendizagem de 
conteúdos estava relacionada às dificuldades apresentadas no deslocamento de um ensino-
aprendizagem desenvolvido a partir de linguagem oralizada  para um outro calcado em 
linguagem predominantemente escrita. Em decorrência desse fato, alguns alunos recorreram 
a professores particulares não vinculados ao programa Universidade Aberta do Brasil. Outro 
ponto que vale destacar é que a eficiência em relação aos processos de comunicação 
estabelecidos entre alunos-tutores-professor coordenador de disciplina perpassam as 
responsabilidades dos sujeitos envolvidos e adentra os limites das incumbências de uma 
série de profissionais que os assessoraram.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras chaves: processos de comunicação. ensino-aprendizagem. Cálculo I. Universidade 
Aberta do Brasil. 



   

 
 

 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation follows the analysis of communication processes established in the 
discipline Calculus Differential and Integral I of course degree in mathematics at the Center 
for Distance Higher Studies, Federal University of Sergipe, partner institution of the program 
Open University of Brazil. This is a qualitative research, case study with a phenomenological 
approach, with the use of elements ethnographic. The subjects were students, tutors and 
teacher discipline coordinator bound to Calculus I course in the school period 2010/2 of that 
institution. The dissertation focused on the following problem: how were established 
communication processes between the group tutor-student- teacher discipline coordinator in 
the context of the Calculus I discipline and how it interfered in the process of teaching and 
learning of this group. We tried to build a clash of ideas from studies of Vygotsky (1991, 
1996), Morin (2005, 2009, 2010) and Peters (2003, 2004) regarding communication and inter-
relationships with the teaching and learning. In view of the aspects analyzed the study pointed 
out that the processes of communication between subjects occurred in a discontinuous manner 
and in the case of student-tutor occurred via e-mail or individual messages, and that the 
guidelines were articulated from written language only, so you could see that some of the 
difficulties with regard to learning content was related to the difficulties presented in the 
displacement of a teaching-learning developed from language "spoken " trampled to another 
predominantly written language. Due to this fact, some students have resorted to private tutors 
not linked to the UAB program. Another point worth mentioning is that the efficiency in 
relation to communication processes established between students-teachers- cut across the 
responsibilities of persons involved and into the limits of the tasks of a number of 
professionals who advised.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: communication processes. including learning. Calculus I. Open University of 
Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo de minha formação estudantil fui conduzido por um paradigma tradicional 

de educação e até o início da minha profissão docente considerava ser a melhor opção de 

ensino. É importante destacar que o paradigma tradicional é entendido como de: 

 
modelo cartesiano-newtoniano, fechado, fragmentado, autoritário, 
desconectado do contexto, que concebe o sistema educacional e o ser 
humano como maquinas que reagem a estímulos externos (MORAES, 
2010, p.54). 

 

No entanto, ao reproduzir o modelo de ensino ao qual fui educado, sempre constatava 

que os resultados alcançados não eram satisfatórios para a maioria dos alunos. Decidi, então, 

experimentar métodos variados de ensino e transitar entre algumas correntes pedagógicas 

buscando observar os resultados em cada circunstância. Nesse contexto, aprendi que para 

haver uma ruptura no paradigma tradicional do ensino tornava-se necessário primeiramente 

buscar bases epistemológicas que compreendessem a formação dos alunos de maneira 

integral, visando um ensino-aprendizagem que formasse indivíduos críticos-reflexivos, 

capazes de se relacionar com diferentes sujeitos, com diferentes habilidades e limitações em 

um contexto de incertezas.   

Moraes (2010) apresenta algumas características do paradigma educacional 

emergente: o construtivista, o interacionista, o sociocultural e o transcendente, os quais 

estariam mais alinhados ao momento sociopolítico atual e que sustentam teoricamente o plano 

educacional.   

A dimensão construtivista é definida pela autora como de caráter aberto, representando 

uma construção inacabada, fruto da ação de um sujeito ativo sobre o objeto. Na perspectiva 

interacionista os sujeitos e objetos são entendidos como organismos vivos e ativos e estão em 

constantes intercâmbios com o meio ambiente.  Já a dimensão sociocultural, que tem como 

representantes nomes como Vygotsky e Paulo Freire, compreende a educação como um 

processo de construção do pensamento alicerçado em uma relação de diálogo do indivíduo 

consigo mesmo e com o contexto sociopolítico que o cerca.  
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Finalmente, dimensão transcendente, definido pela autora como o que busca “entrar 

em comunhão com a totalidade indivisível, é compreender-se como parte integrante do 

universo, onde todas as coisas se tocam entre si, como seres interdependentes e inseparáveis 

de um Todo Cósmico” (MORAES, 2010, p.25). 

Todas as características dos paradigmas emergentes tratadas por Moraes (2010) 

perpassam a dimensão individual de ensino e buscam estabelecer relações de conscientização 

e de fraternidade humana.  

Assim, a partir de minhas vivências, estudos e reflexões, aprendi a não refutar o 

desconhecido e me permiti experimentar novas experiências na área da educação.  

Em 2007, surgiu a oportunidade de trabalhar em um curso de licenciatura em 

matemática, na modalidade a distância, em uma instituição privada em Sergipe. Mesmo não 

acreditando na possibilidade de um curso superior com qualidade na referida modalidade, 

decidi concorrer a uma vaga de tutor, pois poderia representar, naquele momento, uma 

possibilidade de aprendizado. 

Diante do processo seletivo, fui convidado a assumir a vaga após um teste de 

conhecimentos específicos e uma entrevista. Contudo, na expectativa de permanecer apenas 

um mês na tutoria, paulatinamente meus preconceitos, em relação à modalidade a distância, 

foram se desfazendo e culminando com o acompanhamento da mesma turma ao longo de toda 

sua formação.  

Nesse período, fui testemunha do esforço empreendido pelos acadêmicos para 

conseguirem atingir o nível de aprendizagem estabelecido pela instituição. Metas de 

aprendizagem claramente definidas, comunicação estabelecida de maneira presencial e por 

intermédio da tecnologia de informação e comunicação (TIC), disponibilidade de recursos 

tecnológicos e uma ampla variedade de material bibliográfico possibilitavam aos acadêmicos 

exercerem um papel de sujeitos ativos na construção do seu conhecimento em relação ao 

conteúdo das disciplinas. Bem verdade que nem todos se ajustaram ao desafio de cursar uma 

graduação nessa modalidade, entretanto eu comecei a vislumbrar possibilidades reais de um 

curso de qualidade. 

Concomitante a essa atuação, fui convidado a me candidatar a outra vaga de tutor em 

outra instituição privada que oferecia, também, o curso de matemática na modalidade a 

distância. Nessa nova instituição, o método de trabalho era diferenciado, pois os encontros 

presenciais semanais eram orientados por videoconferências e minha atuação como tutor 

correspondia a funções de ordem administrativas e de aplicação das atividades já planejadas 

pelos professores das disciplinas.  
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No tocante às disciplinas, havia um eixo em comum entre o bloco semestral de 

matérias, como também uma preocupação em estabelecer uma ligação entre cada disciplina, 

inclusive nas de aspecto mais abstratos, com a atuação do futuro professor no contexto da 

educação básica. Além disso, era possível perceber uma base epistemológica no curso que 

orientava a condução das disciplinas. Mais uma vez acompanhei essa turma ao longo de sua 

formação e constatei ser possível uma formação integrada de professores de matemática na 

modalidade a distância. 

Minha atuação como tutor possibilitou, sobretudo uma melhoria no meu trabalho 

enquanto professor da educação básica, pois serviu como uma espécie de formação 

continuada. Em contrapartida, a minha experiência na educação básica me possibilitou 

favorecer uma reflexão contextualizada sobre os temas propostos nos encontros presenciais 

semanais, enriquecendo a minha atuação enquanto tutor. 

Em 2010 as duas Instituições privadas nas quais eu trabalhava não conseguiram 

constituir turmas para o curso de licenciatura em matemática. Este fato pode ter ocorrido em 

virtude da Universidade Aberta do Brasil (UAB), especificamente o Centro de Ensino 

Superior a Distância (CESAD) vinculado a Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

possibilitar um quantitativo maior de vagas e um serviço público gratuito. Dessa forma os já 

escassos candidatos que almejavam uma vaga no curso de matemática optavam pelas vagas 

disponíveis no programa da UAB. 

Nessa trajetória, me candidatei a uma vaga de tutor vinculada ao curso de matemática 

no CESAD. Contudo, ao desempenhar as atividades destinadas ao meu ofício nessa 

instituição, senti dificuldades para atuar, uma vez que a proposta de ensino não contemplava 

encontros presenciais periódicos e assim as oportunidades de interação com os acadêmicos 

tornavam-se reduzidas. Observei, a partir dessa nova experiência, que o curso de Matemática 

do CESAD, era munido de ferramentas tecnológicas que poderiam facilitar a construção de 

redes de comunicação, onde o conhecimento poderia ser socializado sem barreiras, e, no 

entanto, o que constatei, principalmente nos fóruns de discussão, foi uma abstenção da 

participação da maioria dos alunos ou de participações superficiais, as quais não colaboravam 

para a socialização do conhecimento.  

Assim, diante desse quadro, minhas interações com a maioria dos acadêmicos 

tornavam-se ainda mais restritas, considerando que uma parcela significativa dos alunos 

nunca acessava a plataforma. Dessa forma, pude depreender que a interação tutor-aluno não 

era concretizada para uma parcela dos alunos matriculados. 
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De acordo com a página institucional do CESAD, o mesmo utiliza um modelo híbrido 

semipresencial de ensino. Os alunos têm obrigação de realizar avaliações presenciais (nos 

pólos), aulas de laboratório (na sede) e estágios supervisionados (nos locais optados).  

Neste sentido, na condição de tutor do curso de matemática do CESAD, desde o início 

do ano letivo de 2010, 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-lo 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 
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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. 

Portanto, diante desse contexto surgiram as questões de pesquisa: De que maneira foram 

estabelecidos os processos de comunicação entre aluno-aluno, aluno-tutor, aluno-PCD1, tutor-

PCD1 na disciplina Cálculo Diferencial e Integral do curso de licenciatura em matemática do 

CESAD referente ao período 2010/2? Como os processos de comunicação interferiram no 

processo de ensino-aprendizagem no contexto dessa disciplina? 

Nesse sentido, esta pesquisa apresenta importância singular, pois teve como objetivo 

geral compreender como os processos de comunicação entre aluno-aluno, aluno-tutor, aluno-

PCD1 e tutor-PCD1 interferiram no processo de ensino-aprendizagem, a partir da disciplina 

Cálculo Diferencial e Integral I do curso de matemática do CESAD ofertada no período 

2010/2. 

 

Como objetivos específicos foram estabelecidos: 

-Identificar os motivos que ancoraram a escolha dos alunos da amostra pelo curso de 

matemática e modalidade de ensino.  

-Construir um perfil sociocultural da amostra de alunos participantes da pesquisa. 

-Identificar as formas de comunicação entre PCD1-aluno, PCD1-tutor, tutor-aluno, 

aluno-aluno. 

-Analisar os níveis de interação desenvolvidos na plataforma MOODLE entre os 

envolvidos no curso de Matemática. 

-Identificar a percepção dos sujeitos envolvidos quanto ao material impresso da 

disciplina Cálculo I. 

-Estabelecer pontos de conexão entre os processos de comunicação e o ensino-

aprendizagem no contexto da disciplina Cálculo I, tendo em vista o curso de licenciatura em 

matemática no período 2010/2 do CESAD.   

 

Vale ressaltar que o processo de comunicação desenvolvido na formação inicial pode 

representar um marco significativo na atuação do futuro docente e na maneira como este 

poderá interagir e se comunicar com os seus alunos, essa compreensão denota a importância 

desse trabalho.  

Nessa perspectiva, Malta (2004) apresenta em sua pesquisa que uma parcela dos 

professores universitários argumentava que os problemas referentes ao mau desempenho 
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acadêmico estavam praticamente atrelados à má formação dos discentes em decorrência da 

deterioração do ensino médio.  

Dessa forma, como ação concreta, a única sugestão lançada por esses professores 

universitários para atenuar esse fato era que a instituição de Ensino Superior deveria 

estabelecer um processo seletivo mais rigoroso.  

Todavia, mesmo que os problemas de aprendizagem em disciplinas de cursos 

superiores estivessem de fato relacionados à formação ineficiente na educação básica, esse 

problema não se encerrava por si só, sendo necessária a construção de estratégias que 

dirimissem essa problemática. Entretanto, arraigados por um pensamento ortodoxo, uma 

parcela dos professores que atuava em nível superior não rompia com o paradigma da 

transmissão de conteúdos e ensinavam sem provocar uma reflexão entre os acadêmicos. 

Então, a comunicação acabava não contemplando a dimensão do diálogo, mas mesmo assim, 

Malta (2004) enfatiza que esse quadro vem mudando nos últimos anos. 

 Em contrapartida, o que observávamos é que muitos acadêmicos, depois de 

licenciados e possivelmente influenciados pela metodologia realizada em sua formação 

inicial, nutriam o ciclo do paradigma da transmissão de conteúdos. Assim, relatos de colegas 

professores de matemática, enquanto docentes da educação básica, afirmavam “se nós 

conseguimos aprender dessa maneira, porque nossos alunos também não podem?”.  

Dessa forma, pode-se inferir que a maneira como se estabelece a comunicação em 

disciplinas no ensino superior pode também influenciar na maneira como esse futuro 

professor irá estabelecer a comunicação na educação básica, fechando o ciclo.  

Seguindo essa linha de raciocínio, uma educação pautada no modelo tradicional de 

ensino comum em algumas disciplinas de nível superior, nas quais é observada uma relação 

marcada pela autoridade do professor e uma percepção de que o aluno é um ser passivo, 

também era reproduzida em nível de educação básica. 

Em relação aos cursos superiores na modalidade a distância, a necessidade de se 

romper com paradigma tradicional de ensino ganha contornos ainda mais específicos, pois os 

meios de comunicação possibilitam aos alunos se tornarem sujeitos ativos no processo de 

construção do seu conhecimento, seja pelo universo de informações que esse aluno pode 

administrar, seja pelo impacto provocado nas mudanças dos espaços de interações sociais e 

nos processos de comunicação. 

Por outro lado, deve-se considerar o paradoxo da EaD ser ofertada por Instituições que 

possuem o mesmo curso na modalidade presencial e que por vezes os docentes não 
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compreendem que a metodologia empregada na modalidade a distância deve ser trabalhada de 

forma diferenciada. 

É importante ressaltar que o conceito de comunicação que adotamos segue a mesma 

linha do definido por Straubhaar e Larose (2004, p. 5) “Comunicação é o processo de troca de 

informações. Informação é, em resumo, o conteúdo da comunicação”.  

Seguindo esse entendimento, Staubahaar e Larose (2004) relatam que o processo de 

comunicação pode ser desmembrado em oito componentes: fonte é a matriz de onde se 

origina a comunicação; mensagem é a informação a ser trocada; codificador é o formato em 

que a mensagem é comunicada; canal é o sistema de transmissão utilizado; decodificador 

reverte o processo de codificação; receptor é a quem a mensagem se destina; feedback é o 

componente que pode ser usado para regular o fluxo de comunicação e ruído  definido como 

distorção ocorrida de maneira indesejada no processo de troca das informações. 

 

FIGURA 1- Fluxograma representando como a mensagem é transmitida no processo de 
comunicação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado no texto de Straubahaar e Larose (2004). 
 

 

As distorções ocorridas no processo de comunicação também são contempladas no 

discurso de Tompson (1977) que considera que este problema acaba surgindo quando alguma 

informação difere da base de dados do receptor. Segundo o autor, o organismo humano tende 

a resistir mudanças e acaba construindo algumas estratégias para evitá-las, como distorcer a 

informação, selecionando e interpretando a mesma de maneira a manter intacta da estrutura de 

seu banco de dados.  

Dessa forma, podemos inferir que o ruído pode ser evidenciado por problemas 

inerentes: ao canal de comunicação (problemas que retardam ou inviabilizam a troca de 

mensagem em decorrência do meio), decodificação da mensagem (pelo fato do receptor não 

FONTE DECODIFICADOR RECEPTOR CODIFICADOR CANAL 

RUIDO 
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estar motivado para a comunicação e também não conseguir compreender os termos tais como 

palavras, expressões ou signos matemáticos, usados na comunicação). Dessa forma Feitosa 

(2005, p.14) estabelece algumas diretrizes para que exista uma comunicação eficiente: 

 

*A empatia é importante para que se consiga eficácia no processo 
comunicativo. 
*Para haver empatia, é preciso que o emissor entre “inteiro” no processo da 
comunicação. 
*O emissor que ficar insensível ao comportamento do seu receptor não 
chegará a empatia. 
 
 

Quando consideramos cursos na modalidade a distância do CESAD, os processos de 

comunicação possuem como fonte de informação o material impresso da disciplina, bem 

como os textos, mensagens e recursos disponibilizados na plataforma MOODLE, além da 

comunicação estabelecida de maneira presencial. 

Em relação a metodologia da pesquisa, esta foi se desenvolvendo em processo de 

construção e reconstrução permanente. Não houve um planejamento rígido a ser seguido. 

Dessa maneira, o foco da pesquisa foi sendo alterado processualmente em decorrência tanto 

do diagnóstico que ia sendo construído, como também pelo caráter de exiguidade e tempo de 

pesquisa.  

Nesse contexto, procuramos nos aproximar do método de pesquisa defendido por 

Morin (2009), o qual considera que, para a compreensão de um fenômeno complexo, o 

método não deve ficar restrito a um programa cujos resultados já são previstos desde o início; 

Contudo, deve sim, conceber o método como uma estratégia que enfrenta o imprevisto e 

reconhece o erro como uma possibilidade de descoberta da realidade. A estratégia por sua 

vez, não é um ensaio improvisado, pois possui uma flexibilidade que se adéqua, a partir da 

reflexão e vigilância, ao contexto de incertezas e contradições marcadamente presente na 

sociedade atual.  

O autor sinaliza “Há, por certo, muitos tipos de complexidades. Algumas estão ligadas 

a desordem; outras, sobretudo, a contradições lógicas” (MORIN, 2009, p. 44). Este 

pensamento reflete múltiplos significados, entretanto é possível destacar que a ambivalência 

existente no entendimento de um fenômeno complexo é importante, pois promove uma 

reflexão mais profunda e auxilia na compreensão desse fenômeno em sua totalidade.    

O autor ainda destaca que alguns princípios metodológicos devem nortear o método de 

pesquisa quando entendido como caminho/ensaio/estratégia para o desenvolvimento de um 

pensar complexo. 
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 Procuramos associar, então, a cada princípio a uma ponderação estabelecida no 

processo de construção da pesquisa: 

1-Princípio organizacional: 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. De acordo com esse princípio podemos construir uma analogia, 

associando-o a algumas características de como a pesquisa foi desenvolvida, pois podemos 

considerar que uma parte representaria a disciplina Cálculo I e o todo, a formação inicial do 

professor de matemática; Porém, existem elementos que se repetem ao longo da formação 

inicial, porque são atributos que estão impregnados essencialmente ao curso de matemática. 

Mesmo não sendo propósito deste trabalho investigar sobre a formação inicial do professor de 

matemática é possível encontrar traços no encaminhamento da disciplina Cálculo I que 

conduzem ao processo de formação de futuros professores. 

2-Princípio hologramático: parte da concepção que em qualquer sociedade complexa a 

parte contém praticamente a totalidade do objeto representado. Assim, não só a parte está no 

todo, como o todo está na parte. A disciplina Cálculo I representa uma unidade complexa do 

curso e por isso o representa em muitos aspectos.  

3- Princípio de retroatividade: rompe com a ideia linear de causa/efeito, pois não só a 

causa age sobre o efeito como o efeito retroage sobre a causa desencadeando uma nova 

situação incerta. Por esse princípio poderíamos afirmar que uma metodologia de pesquisa que 

se compreende inflexível não poderia se ajustar aos novos desdobramentos da realidade que 

se constrói a medida que nela se intervém, nessa linha de pensamento, uma simples coleta de 

dados já resulta numa transformação da realidade estudada. 

4- Princípio de recursividade: representa um processo que perpassa a pura 

retroatividade. Os efeitos e produtos são, ao mesmo tempo, causadores e produtores do 

próprio sistema. A pesquisa influenciou em determinada medida na dinâmica de atuação dos 

sujeitos, como também as respostas dadas por esses sujeitos favoreceram uma mudança de 

direção da pesquisa que inicialmente tinha como pretensão investigar a formação do futuro 

professor de matemática de cursos superiores na modalidade a distância, desviando a direção 

na intenção de investigar os motivos que causariam a evasão e reprovação de alunos do curso 

de matemática nos períodos iniciais e finalmente se focando nos processos de comunicação 

estabelecidos na disciplina Cálculo I no período 2010/2 do CESAD. 
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5-Princípio da autonomia/dependência: não existe possibilidade de autonomia sem 

dependências múltiplas, pois qualquer organização se nutre e se transforma dos processos de 

troca não apenas biológicos, mas também, culturais. Acredito que minha autonomia, como 

pesquisador, bem como a autonomia de um aluno que realiza curso na modalidade a distância 

só pode ser estabelecida a partir de dependências múltiplas, pois a educação é fundamentada 

tendo por base as relações humanas.  

6-Princípio dialógico: associação complexa que delineia num mesmo espaço mental 

ordem/desordem/organização, ou seja, auxilia o pensar lógico de faces que simultaneamente 

se complementam e se excluem. Assim procuramos valorizar uma análise em que polos 

aparentemente excludentes tais quais razão e emoção, legível e inteligível, ciência e arte 

fossem ponderados. 

7- Princípio da reintrodução do sujeito cognoscente em todo conhecimento: está 

relacionado ao aspecto subjetivo da pesquisa, se contrapondo a um objetivismo 

epistemológico cego. Nessa perspectiva, a experiência não é uma fonte clara, inequívoca do 

conhecimento, mas representa, sobretudo, a possibilidade inacabada de o sujeito construir a 

realidade por meio dos princípios já mencionados.  Este último princípio destacado por Morin 

(2009) possibilitou uma transição para além dos limites que compõem o meu trabalho como 

pesquisador, permitindo, portanto, acatar algumas das minhas percepções enquanto tutor da 

disciplina Cálculo I, entretanto procurei minimizar a subjetividade existente utilizando a 

técnica do estranhamento comum em trabalhos do tipo etnográficos. 

Além de adotarmos os princípios metodológicos designados por Morin, procuramos 

associá-los ao método fenomenológico, por compreender que realidades são socialmente 

construídas, por reconhecer o caráter intersubjetivo da pesquisa e valorizarmos o 

autoconhecimento, pelo fato de existir realidades múltiplas e procurarmos apreciar a 

experiência do outro e finalmente por adotar estratégias de coleta de dados, depuração e 

análise de dados próximos ao método fenomenológico de Sanders (1982, apud MOREIRA).   

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do curso de licenciatura em matemática, bem 

como tutores presenciais, os tutores a distância, professor coordenador da disciplina que 

estavam vinculados a disciplina Cálculo I do CESAD, ofertada no período 2010/2.  

Para analisarmos o processo de comunicação realizado na disciplina Cálculo I, 

utilizamos as mensagens postadas na plataforma MOODLE, os questionários retornados pelos 

sujeitos envolvidos e o material impresso.   

Deve-se ressaltar que a coleta de dados realizada na plataforma MOODLE ocorreu 

depois de uma solicitação à coordenadoria Pedagógica do CESAD, que permitiu a liberação 
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do acesso, ressaltando “foi liberado o seu acesso a Disciplina Cálculo I, período 2010.2. 

Destacamos que esse acesso será permitido até o dia 29/08/2011, data do encerramento do 

período 2011.1, pois a partir de tal data o Sistema precisa ser formatado para o próximo 

período letivo.” (Coordenadoria Pedagógica do CESAD, via e-mail em 19/07/2011).  

Esse tipo de ação foi realizado para liberar espaço virtual na plataforma. Entretanto, os 

dados trabalhados nas disciplinas, assim como toda comunicação estabelecida, deveriam ser 

compactados e armazenados em alguma das muitas opções de hardware disponíveis 

atualmente no intuito de que análises futuras pudessem constituir bases de melhoria para as 

disciplinas de maneira geral.      

Em relação aos questionários, foram aplicados a todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa por meio do correio eletrônico, pois nesse período não houve encontros presenciais. 

No caso específico dos alunos, essa aplicação ocorreu em três etapas.  

Na primeira etapa realizamos uma sondagem sobre a escolha pela modalidade a 

distância e a escolha pelo curso de licenciatura em matemática e se aceitaria participar das 

etapas subseqüentes. De um conjunto universo de 490 alunos 78 participaram dessa etapa. 

Já na segunda etapa aplicamos um questionário que investigava sobre o perfil 

socioeconômico da amostra e sobre alguns aspectos relativos ao processo de aprendizagem e 

ao processo de interação de maneira generalizada sem especificar uma disciplina em 

particular.  

Finalmente dos 30 que aceitaram dar continuidade a pesquisa, aplicamos um 

questionário com 9 perguntas abertas referentes ao processo de comunicação estabelecido na 

disciplina Cálculo I no período 2010/2. Apenas seis questionários retornaram. Buscamos 

então designar um destaque maior a esses seis discentes que cumpriram as três etapas 

propostas, realizando uma investigação de como se deu o processo de comunicação desses 

alunos ao longo do período.  

O processo de coleta não ocorreu de forma tranqüila e por isso sempre nos 

questionávamos qual seriamos motivos que geravam as abstinências. Reenviamos os 

questionários em outro formato de arquivo, pois supúnhamos que o computador do receptor 

não permitia a leitura do arquivo naquele formato. 

Em relação aos tutores presenciais aplicamos um questionário aos 48 tutores, dos 

quais retornaram 18 em menos de uma semana. Um dos focos do questionário foi investigar 

sobre a participação de grupos de estudo dos alunos do curso de matemática no polo 

presencial e sobre a percepção desses tutores quanto ao processo de comunicação estabelecido 

entre os alunos do curso de matemática.  
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Diferentemente da participação dos tutores presenciais, a coleta de dados de tutores a 

distância foi difícil e demorada. 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.  

Aliás, creio ter sido esse o motivo para o professor coordenador não ter aceitado 

inicialmente participar da pesquisa, retornada a justificativa, “Agora já não faço parte do 

ensino a distância [...]. E, portanto, eu não quero realizar esse confronto” (Professor 

Coordenador via e-mail em 14/04/11). Porém, após exposição da importância da pesquisa 

para fins sociais e do compromisso ético em relação ao tratamento e análise dos dados, o 

professor coordenador decidiu participar respondendo o questionário, solicitando que o nome 

da disciplina não fosse evidenciado. 

Essa solicitação foi acatada até a etapa de qualificação, quando a banca avaliadora 

considerou que a não exposição da disciplina caracterizaria perda do material de análise e 

tornaria a discussão vaga. Nesta circunstância procuramos o professor coordenador e 

expusemos o fato e o mesmo afirmou que daria seu posicionamento assim que terminasse de 

ler a dissertação em andamento. Porém, na ausência de um retorno, recorremos ao principio 

ético da utilidade de Jonh Stuart Mill, apud Struabhaar e Larose (2004), que prega que uma 

ação é moralmente correta quando propicia felicidade para um maior número de pessoas. 

Assim, o nome da disciplina foi evidenciado ainda que o professor coordenador não tivesse 

apresentado nenhum posicionamento a esse respeito. 

Para realizar o tratamento dos questionamentos referente a primeira etapa da pesquisa, 

da qual participaram 78 alunos, foi utilizado como recurso auxiliar o software “Decision 

Explorer”, pois os dados perfaziam um volume significativo de questões abertas. Esse 

software representa um programa meta-cognitivo muito utilizado em pesquisas qualitativas, 

que auxilia na representação gráfica dos dados obtidos através de mapas cognitivos. Porém é 

o pesquisador quem define as categorias em que os dados estarão inseridos, como também é o 

pesquisador quem relaciona esses dados no intuito de verificar os padrões de repetição. 

Dessa forma foi construído um mapa cognitivo que teve como objetivo representar 

graficamente os argumentos tecidos pelos alunos sobre o processo de escolha do curso e 

modalidade de ensino e como essa escolha acabou afetando a comunicação do grupo, alunos- 

tutores-PCD1. Também foram construídas direções estratégicas a partir das opiniões dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa tendo-se como meta principal a participação de um aluno 
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mais consciente do seu papel enquanto sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, procuramos organizar as opiniões dos sujeitos de formas diversas, por meio de 

gráficos, tabelas, diagrama e esquemas sobre os aspectos inerentes ao processo de 

comunicação. 

Não obstante a pesquisa assumir características de um estudo de caso com influências 

etnográficas, alguns aspectos referentes às suas limitações precisam ser expostos. Primeiro é o 

fato de que o período de análise representou um período com características diferentes, pois 

não houve nenhum contato presencial entre tutor-aluno ou aluno-professor em nenhuma 

disciplina, salvo rara exceção, por decisão administrativa do CESAD. Além disso, houve um 

aumento considerável em relação ao número de alunos matriculados na disciplina Cálculo I, 

assim como no curso de maneira geral, sendo que o quantitativo mais que dobrou de um 

período para o outro, não sendo observadas mudanças significativas na infra-estrutura da 

instituição para atender essa nova demanda de alunos. Sendo assim, em decorrência das 

características já apresentadas, houve a impossibilidade de generalização do caso em foco. 

 

Para melhor entendimento, o trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

     

No Capítulo I apresentamos o cenário do curso de matemática do CESAD tendo como 

referência o artigo desenvolvido por Sobral (2010), um documento disponibilizado pelo DAA 

com dados quantitativos de matrículas no curso de Matemática em diferentes períodos e os 

textos dispostos na página oficial do CESAD. Em seguida, procuramos refletir sobre a 

Educação a Distância (EaD) tendo em vista aspectos históricos, sociais e conceituais, sendo 

esta reflexão conduzida pelo pensamento de Morin (2005, 2009, 2010) e  Peters (2003, 2004).  

Tratamos no Capitulo II sobre comunicação e ensino-aprendizagem e suas implicações 

para cursos na modalidade a distância. Estabelecemos alguns pontos de conexão entre os 

motivos que ancoraram as escolhas do curso e modalidade de ensino pelos alunos com a 

maneira como era estabelecida a  comunicação no CESAD; Para isso foi utilizado a técnica de 

construção de mapas cognitivos por meio do software “Decision Explorer”. Posteriormente, 

representamos o perfil sócio cultural da amostra de alunos que participaram da segunda etapa 

da pesquisa, bem como a percepção desta amostra acerca de alguns aspectos relacionados a 

comunicação no CESAD. Em seguida, procuramos construir um embate de ideias sobre os 

aspectos relacionados à comunicação e aprendizagem, contudo, sem ter a pretensão de esgotar 

a discussão sobre o assunto, dada a riqueza e complexidade do tema. Dessa forma, expomos 

os argumentos que ancoraram esse debate tomando por base os trabalhos de Vygotsky (1991, 
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1996), Morin (2005, 2009, 2010) e Peters (2003, 2004), havendo também a contribuição de 

Paulo Freire (1996, 2005) e Levy (1993, 1996). Finalmente, buscamos provocar uma breve 

reflexão sobre as inter-relações e dissonâncias entre língua materna, linguagem matemática e 

dialogicidade. 

No Capitulo III fizemos análise dos processos de comunicação e as implicações na 

aprendizagem da disciplina Cálculo I do CESAD. Realizamos uma breve reflexão sobre como 

a administração dos recursos existentes na plataforma MOODLE pode afetar os processos de 

comunicação entre alunos, tutores e professor coordenador de disciplina e como esse fato 

ocorreu no caso específico da disciplina Cálculo I do CESAD em 2010/2. Em seguida, 

procuramos destacar as percepções dos seis alunos, que participaram das três etapas da 

pesquisa, em relação ao processo de comunicação estabelecido na disciplina Cálculo I e as 

entrelaçamos com as participações de outros colegas, tutores a distância (TD) e professor 

coordenador da disciplina Cálculo I (PCD1). Buscamos analisar, ainda, o processo de 

comunicação estabelecido no desenvolvimento das atividades a distância (AD) postadas por 

esses seis alunos, no intuito de estabelecer pontos de conexão entre a aprendizagem 

propiciada pelas atividades e o processo de comunicação construído por eles, seus colegas e 

os agentes educacionais.  

 

Considerações finais. 

Buscamos responder às questões de pesquisa e sugerimos algumas propostas para a 

melhoria nos processos de comunicação dessa disciplina. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, HISTÓRIA, SOCIEDADE, CONCEITOS E 

PERSPECTIVAS. 

 

 

Neste capítulo adotamos uma perspectiva histórica partindo da unidade particular de 

investigação, no caso o curso de matemática  em especial a disciplina Cálculo I do CESAD, e 

projetamos esta unidade para os espaços mais amplos do Brasil e do Mundo, no intuito de 

compreendermos como alguns aspectos externos estariam influenciando o curso de 

matemática do CESAD. Seguindo esta linha de pensamento, pudemos evidenciar elementos 

impregnados na construção do curso de matemática do CESAD e que se constituíram como 

reflexos de componentes históricos e sociopolíticos da EaD num cenário mais amplo. 

 

 

1.1 Cenário do curso de matemática no CESAD  
 
 

No intuito de verificar o que já havia sido produzido no que tange aos processos de 

comunicação ou ensino-aprendizagem do curso de matemática no CESAD, realizamos uma 

pesquisa nos arquivos da biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 

 A escolha por este banco de dados foi devido à quantidade de trabalhos dispostos, 

perfazendo um total de 149.350 entre teses e dissertações. Além disso, as produções 

registraram um quantitativo maior de trabalhos que foram defendidos em datas recentes. 

Entretanto, mesmo adotando critérios exaustivos para seleção dos trabalhos só foi possível 

encontrarmos duas dissertações que remetiam ao CESAD e mesmo assim focavam no 

processo de implantação dos cursos de licenciatura num aspecto mais teórico. No entanto, 

deve-se considerar que o último acesso foi realizado no início de 2011. 

Como o objetivo da busca não havia sido atendido, optamos em selecionar anais de 

congressos realizados na Universidade Federal de Sergipe que possuíssem alguma seção de 

comunicação que oportunizasse a publicação de artigos completos sobre o processo de 

comunicação ou ensino-aprendizagem do CESAD no curso de matemática.  
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Fizemos um recorte temporal entre os anos de 2009 a 2010 pelo fato de neste período 

haver mais possibilidade de publicações nesta área e para que o volume de dados a serem 

analisados não representasse um empecilho em relação aos critérios exaustivos de seleção de 

trabalhos. Sendo assim, a pesquisa considerou os anais das duas edições do EDUCON 

(Educação e Contemporaneidade) de 2009 e 2010, também da edição 2009 do EDAPECI 

(Educação a Distância e Práticas  Educativas Comunicacionais e Interculturais), bem como da 

edição 2010 do I-CNPEEI (I Congresso Nacional de pesquisa em Educação Especial e 

Inclusiva). Além disso, optamos em pesquisar também as 6 edições da revista eletrônica do 

EDAPECI e as 5 últimas edições da revista Tempos e Espaço da Educação. 

De um universo de mais de 1000 artigos apenas um satisfez as restrições de pesquisa: 

“Práticas pedagógicas de matemática em ambiente virtuais de aprendizagem (AVA)”, 

publicado na revista eletrônica do EDAPECI por Sobral (2010).  

Vale ressaltar ainda que foi encontrado um número razoável de trabalhos publicados 

que contemplavam o tema CESAD, porém focados em questões pedagógicas ou políticas sem 

adentrar na investigação de algum aspecto inerente ao curso de matemática.  

Dessa forma, para compormos historicamente o cenário do curso de matemática no 

CESAD utilizamos como referências o artigo publicado por Sobral (2010), um documento 

disponibilizado pelo DAA com dados quantitativos de matrículas no curso de matemática nos 

diferentes períodos, informações complementares da disciplina Cálculo I e os textos 

disponibilizados na página institucional do CESAD.  

O trabalho desenvolvido por Sobral (2010) teve como objetivo analisar os discursos 

produzidos sobre as práticas educativas em ambiente virtual de aprendizagem tendo como 

sujeitos de pesquisa, professores coordenadores de disciplina, tutores e alunos do curso de 

licenciatura em Matemática do CESAD.  

Para a análise da referida pesquisa foi considerado o conteúdo dos e-mails, diálogos 

em chats, anotações feita por Sobral (2010), além dos questionários aplicados a professores, 

tutores e alunos do aludido curso. A pesquisa fez um recorte temporal entre os anos de 2007 e 

2008. Entretanto, como os questionários foram aplicados via correio eletrônico, o quantitativo 

de questionários retornados foi extremamente reduzido: apenas 2 alunos de um conjunto 

universo de 343, dois tutores de um total de 14 e, dois professores de um total de 4, 

retornaram os questionários perfazendo um percentual de  0.6, 14 e 50%, respectivamente.  

Esse fato por si só, gerou para nós uma grande inquietação em decorrência da tão 

pouca participação entre os sujeitos daquela pesquisa quando o correio eletrônico pressupõe 
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ser um dos principais veículos de comunicação entre os sujeitos envolvidos em um curso na 

modalidade a distância. 

 Sobral (2010) construiu um breve panorama histórico do processo de implantação do 

CESAD, relatando que foi criado em 2006 e os primeiros treinamentos foram realizados pela 

Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Ressaltou as 

dificuldades apresentadas na utilização do AVA por docentes, tutores e alunos como possível 

consequência da falta de cultura dos envolvidos no uso das TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação). Outro ponto destacado referiu-se a problemas de acesso a internet em alguns 

polos e aos transtornos na instalação de alguns softwares.  

Outra descrição tratada diz respeito à estrutura organizacional do CESAD, na qual as 

coordenações inicialmente eram caracterizadas por uma descentralização das atividades 

didático-pedagógicas: 

 

A de mídia, responsável pela produção dos objetos virtuais de aprendizagem; 
a coordenação de tecnologia, pela instalação, manutenção dos laboratórios 
de informática; de polos, que fazia a articulação politica e pedagógica entre o 
Centro e os polos; a de tutoria, incumbida de lidar com tutores a distancia e 
presenciais; a de material impresso, cuja a função era a organização e 
produção dos cadernos CESAD; coordenação gráfica que gerenciava o 
processo de impressão e distribuição do material impresso e a coordenadoria 
pedagógica, responsável pela organização e oferta do curso. (SOBRAL, 
2010, p. 41). 

 
 

A autora destacou que a estrutura organizacional do CESAD contava com a 

participação: do coordenador do curso ligado a cada departamento; do professor coordenador 

de disciplina que possuíam como função escrever o material impresso mediante o auxílio da 

coordenação de material impresso e/ou distribuição das atividades didático-pedagógicas por 

meio do MOODLE com o auxílio da Coordenação de Tecnologia; do tutor que intermediava a 

comunicação via plataforma quer tirando dúvidas do material impresso e das atividades 

postadas na plataforma, quer corrigindo as provas e as atividades postadas. Vale ressaltar que 

a correção era realizada pelo tutor com os critérios de correção estabelecidos pelo professor 

coordenador da disciplina. Ao tutor era incumbida, também, as visitas aos polos no intuito de 

sanar dúvidas presencialmente. A autora pondera que o grande desafio foi “implantar um 

sistema de ensino a distância, no seio de uma instituição presencial, inclusive transpondo 

quase que integramente a estrutura curricular dos referidos cursos presenciais sem as devidas 

adequações para a modalidade a distância” (SOBRAL, 2010, p. 42). 
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A autora relatou ainda que o primeiro polo em Sergipe foi o de São Domingos, 

inaugurado em 11 de novembro de 2007. Em seguida a UFS construiu uma parceria com mais 

oito municípios (Arauá, Areia Branca, Brejo Grande, Estância, Laranjeiras, Pacatuba, Poço 

Verde e Porto da Folha). Os polos de apoio presencial possuíam uma estrutura simples, com 

uma sala para atendimento administrativo, uma sala para a realização de atividades, uma 

biblioteca setorial e um laboratório de informática. 

É importante frisar que o primeiro processo seletivo ocorreu em julho de 2007 e 

mesmo apresentando uma condição precária de infra-estrutura que permitisse a realização do 

curso, houve uma oferta de cerca de 4000 vagas distribuídas em 7 cursos de licenciatura, das 

quais 350 vagas foram ofertadas para o curso de matemática.  

Para compreender a dimensão de vagas disponibilizadas pela UFS no curso de 

Matemática, Alves (2009) relata que até 2006 a UFS só tinha conseguido formar 392 docentes 

de Matemática em mais de 30 anos de curso. Se por um lado o número de vagas ofertadas 

revela uma preocupação do CESAD em atender uma necessidade social, favorecendo a 

formação de licenciados no interior do estado, por outro, repassa a impressão de precipitação 

devido à exiguidade nas condições de atendimento dessa nova demanda de estudantes. Belloni 

(2006) afirma: “De modo geral, as universidades abertas se organizam segundo modelos mais 

ou menos industriais de produção e distribuição de cursos, apostando na economia de escala 

para “otimizar” os altos investimentos iniciais necessários a sua implantação”(BELLONI, 

2006, p.92).  

Em relação ao curso de matemática, o mesmo era afetado tanto por problemas 

estruturais como falta de bibliotecas, acesso à internet em velocidade adequada ou até mesmo 

pela inexistência de laboratórios de informáticas em alguns polos, como também pela 

qualidade do material didático disponibilizado “Eram materiais basicamente conteúdistas” 

(SOBRAL, 2010, p.44). 

Além disso, a linguagem matemática ficava comprometida pelo fato de que o editor de 

texto do MOODLE, na época, não ser apropriado para incluir as equações matemáticas e os 

signos específicos do arcabouço linguístico matemático. Para suprir este fato, alguns 

professores defendiam o uso do Latex.  

Entretanto esta opção gerou certa polêmica, porque este editor de texto não era de fácil 

manuseio quando consideramos o nível de conhecimento tecnológico dos alunos, pois o Latex 

necessitava de alguns comandos técnicos para ser operado. “Neste sentido, para alguns alunos 

da EaD do curso de matemática havia um esforço duplo, traduzir e interpretar os símbolos 

matemáticos e entender essa linguagem na Plataforma ”(SOBRAL, 2010, p 44). 
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Outro ponto levantado diz respeito à produção de objetos virtuais de aprendizagem 

(OVA) pelos professores de matemática, juntos com a coordenação de mídias que na prática 

representavam vídeo-aula de natureza explicativa da disciplina. Sobral (2010) considerou que 

no curso de matemática algumas iniciativas se aproximavam mais de postagem de exercícios 

que propriamente de OVA.  

Em relação aos tutores, a autora constata que nem sempre estavam presentes no AVA 

ou demoravam muito tempo para atender os alunos. Sendo assim, a maior solicitação por 

parte dos alunos era uma frequência maior nas visitas ao pólo. Por outro lado, um tutor de 

matemática externava que a maior dificuldade sentida pelos alunos estaria relacionada a sua 

ineficiência em se expressar digitalmente. 

Visando atenuar as dificuldades de acesso digital, foram ofertadas duas disciplinas: 

“Educação a Distância” e “Tecnologia da Comunicação e Informação e Educação”; Além 

disso, os alunos passaram a receber o auxilio dos tutores presenciais e técnicos de 

informáticas que contribuíam no apoio a questões de ordem técnica do acesso a plataforma e 

na inclusão digital. 

Sobral (2010) concluiu que no período de análise houve um distanciamento do ponto 

de vista comunicacional, observado, sobretudo entre a sede (UFS- Campus de São Cristóvão) 

e os polos (existentes nos municípios sergipanos). Este distanciamento foi provocado não só 

por questões de ordem técnica e de adequações a linguagem, como também pela má formação 

dos envolvidos para utilizarem os instrumentos tecnológicos, adequando-os ao processo 

educativo. 

De acordo com as ponderações realizadas por Sobral (2010) podemos estabelecer 

conexões que são pertinentes aos problemas investigados neste trabalho. Entretanto, os 

resultados apresentados pela autora revelaram certa limitação em detrimento de sua análise se 

apoiar em um número extremamente reduzido de participantes. 

 Diante disso procuramos agregar novos elementos que refletem aspectos quantitativos 

para compor o cenário do curso de matemática, entre os quais um documento disponibilizado 

pelo Departamento de Assuntos acadêmicos (DAA) relativo ao histórico de matrículas do 

curso de matemática em diferentes períodos, o documento sobre a distribuição dos tutores em 

relação as disciplinas as quais realizariam tutoria e o organograma do CESAD.       

Quando consideramos o documento disponibilizado pelo Departamento de Assuntos 

acadêmicos (DAA) da UFS, percebemos que as disciplinas Fundamentos da Matemática, 

Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica foram ofertadas com um atraso de quase um ano 

após o inicio do curso. Vale ressaltar que estas disciplinas estão dispostas na grade curricular 
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do curso de matemática na modalidade presencial como sendo de primeiro período, e pré-

requisitos diretos e indiretos de uma gama considerável de disciplinas do curso de 

Matemática. Sendo assim, somente este fato já acarretou um atraso considerável no tempo de 

consecução do curso.  

Outro fato desconfortável é que o CESAD não disponibilizava grade curricular para o 

curso a distância. Talvez esse possa caracterizar um motivo para a baixa procura de algumas 

disciplinas em determinados períodos, visto que, parte dos alunos acabava protelando a 

escolha de determinadas disciplinas fundamentais por não se atentarem a aspectos dessa 

natureza. 

Consideremos os dados disposto no Gráfico 1 e Tabela 1, que representam 

historicamente as matrículas de alunos do curso de matemática na modalidade à distância do 

CESAD, no período de 2008/2 a 2010/2, relacionadas com as matriculas de alunos na 

disciplina Cálculo I e o quantitativo de alunos aprovados nessa disciplina nos respectivos 

períodos. 

 

 

GRÁFICO 1 - Matrículas do curso de matemática no CESAD 2008/2 a 2010/2. 
 
 

 

Fonte: DAA/UFS 
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TABELA 1- Histórico de matrículas no curso de matemática do CESAD e matrículas e aprovações na 

disciplina Cálculo I. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DAA/UFS 
 

 

Pela Tabela 1 foi possível verificar que em 2008/2 a quantidade de alunos 

matriculados foi por volta de 500; No período seguinte este número mais que dobrou, 

possivelmente em virtude do processo seletivo ocorrido antes de iniciar o período em questão, 

enquanto que, nos períodos seguintes em 2009/2 e 2010/1 a oscilação dos alunos matriculados 

foi relativamente pequena. Em 2010/2 este número quase que triplicou, mais uma vez em 

virtude de um novo processo seletivo. 

Assim, diante desse estudo, podemos perceber que o argumento lançado por Belloni 

(2006) representa certa coerência quando observamos estes dados de matrícula do CESAD, no 

sentido de que a instituição se vale do número de matrículas para garantir os altos 

investimentos projetados no programa. 

Analisando sob esta perspectiva, existe um paradoxo construído pela instituição que, 

se por um lado projeta uma oferta massificada de vagas permitindo um acesso de uma parcela 

considerável de alunos, por outro lado, não reflete sobre os instrumentos que viabilizam a 

continuidade e permanência desses alunos na instituição, onerando em demasia os cofres 

públicos. Mesmo que esta problemática não seja o foco do trabalho suas implicações são 

pertinentes ao objeto de estudo desta pesquisa. 

Em relação ao número de alunos do curso de matemática matriculados na disciplina 

Cálculo I, podemos perceber pelo Gráfico 1 que esse número representa um valor 

significativo em relação ao número de alunos matriculado no curso de Matemática. Esse valor 

oscila entre 16.32% e 21.9%, com exceção do período 2010/1, que excepcionalmente estava 

inscrito apenas um aluno do curso de Matemática. Em conversa informal com o professor 

coordenador da disciplina, na realidade nesse período não ocorreu oferta de matrícula regular, 

sendo registrada apenas uma matrícula para fins burocráticos.   

 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 

A 528 1114 1266 1175 3002 

B 88 245 214 1 490 

C 32 63 23 0 12 

LEGENDA 
A- alunos matriculados no curso; 
B- matriculados na disciplina Cálculo I; 
C- aprovados na disciplina Cálculo I. 
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Apesar do número significativo de matrículas na disciplina Cálculo I, este dado nos 

leva a refletir sobre um problema crucial. A disciplina Cálculo I é ofertada normalmente no 

primeiro período e como já expresso anteriormente, representa a base para uma série de 

disciplinas que a adotam como pré-requisito; Portanto, o número de matrículas na disciplina 

Cálculo I deveria ser bem maior para se garantir a continuidade no curso. Se analisarmos o 

total de aprovações até 2010/01, o número de alunos que foram aprovados em Cálculo I foi de 

118 e, no período seguinte, o número de alunos matriculados no curso de matemática foi de 

3002, o que significa que 2884 alunos teriam a opção de cursar Cálculo I; entretanto, somente 

490 o fizeram. 

Quando consideramos o período 2010/2, tem-se que dos 490 alunos somente 12 foram 

aprovados, representando um percentual de 2,44 %; No entanto, devemos considerar que parte 

desse percentual solicitou equivalência de disciplina por já possuir graduação e ter cursado 

Cálculo I. Assim, o número real de aprovações representa menos de 12 alunos no período 

2010/2. Entretanto, é importante frisarmos que se analisássemos o quantitativo de alunos 

aprovados sem avaliarmos os aspectos gerais que permearam toda essa discussão, estaríamos 

fazendo uma análise superficial, contribuindo assim para que problemas intrínsecos ao 

processo de comunicação e ensino-aprendizagem fossem escamoteados. 

Quando consideramos o documento referente a distribuições de tutores a distância, 

devemos ressaltar que a relação quantidade de tutor a distancia por disciplina estava 

relacionada a quantidade de alunos matriculados na respectiva disciplina, sendo a média em 

torno de 1 tutor a cada 90 alunos. 

De acordo com um documento enviado pelo coordenador de tutoria no período 

2010/2, ANEXO1, havia 36 tutores a distância dos quais 10 estavam vinculados a disciplina 

Cálculo I e outros 13 vinculados a outras duas disciplinas do primeiro período do curso de 

matemática. Seguindo essa linha de raciocínio, pudemos inferir que a grande maioria das 

matrículas de alunos do curso de matemática estava concentrada no primeiro período, não se 

restringindo apenas à disciplina Cálculo I, pois dos 36 tutores consta que 23 estavam 

distribuídos para apenas as 3 disciplinas específicas do curso de matemática do primeiro 

período, enquanto os outros 13 tutores foram distribuídos para as 11 disciplinas restantes.  

Contudo, ainda que o número de alunos matriculados em Cálculo I em 2010/2 

representasse um percentual relativamente alto pelo argumento já apresentado, constatamos 

que este percentual poderia ser bem maior. Uma possível justificativa para um número 

relativamente pequeno de matrículas na disciplina Cálculo I poderia estar associada a duas 

hipóteses. 
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A primeira hipótese considera os seguintes argumentos: o aluno do curso de 

matemática não percebeu a importância de cursá-la o mais breve possível sob o risco de ser 

prejudicado seriamente mais tarde e isto pode ter ocorrido, inclusive, por falta de orientação 

da instituição, por não ter oferecido uma grade curricular ajustada ao curso nesta modalidade. 

A instituição falhou também pelo fato do curso estar em funcionamento desde 2007/2 e a 

oferta da disciplina em questão ter ocorrido somente em 2008/2; Isso pode ter ocasionado um 

atraso de um ano no curso que tem previsão de quatro anos. 

 A segunda hipótese considera que, apesar desse aluno ter consciência da importância 

em cursar a disciplina Cálculo I, sob o risco de não conseguir concluir o curso em tempo 

hábil, o mesmo aluno não está preocupado, pois o fato de estar matriculado já lhe garantiria 

alguns benefícios. Esta hipótese, sendo verificada, já acarretaria uma profunda interferência 

no processo de comunicação aluno-tutor, aluno-professor, uma vez que o próprio aluno não 

apresenta um desejo intrínseco em realizar o curso.    

Em relação a estrutura organizacional do CESAD podemos observar no organograma, 

Figura 2,  como está disposta a hierarquia da instituição. 



35 
 

 

  FIGURA 2-  ORGANOGRAMA DO CESAD  

 

 

 

        Fonte: Extraída da pagina institucional do CESAD em (20/11/2011)
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Conforme o organograma, constatamos que não existe um detalhamento sobre a qual 

setor alguns profissionais estariam diretamente subordinados. A exemplo do tutor presencial 

não está claro se sua ligação mais próxima é com a Coordenação de Curso ou com a 

Coordenação de Polo ou,  simultaneamente, com essas duas coordenações. Portanto, o 

detalhamento do organograma vinculado ao projeto político pedagógico do CESAD deve ser 

claro para diminuir os trâmites burocráticos e facilitar os processos de comunicação. 

 

 

1.2 Aspectos históricos sobre o processo de regulamentação de cursos superiores na 

modalidade a distância no Brasil. 

 

 

No Brasil, nas décadas de 70 e 80, período no qual se projetavam muitas instituições 

de ensino superior em EaD em diversas partes do mundo, se observava uma resistência no 

campo das políticas públicas quanto à criação de universidades a distância. Isso se torna 

evidente quando em 1974 surgiu a iniciativa de se instituir uma universidade aberta com o 

projeto lei n° 1.878.  

Tudo parecia transcorrer bem no legislativo até que a manifestação em contrário do 

Conselho Federal de Educação, ao baixar o parecer n° 2.780/74, alegou que a implantação do 

sistema de universidade a distância deveria ser iniciativa do Ministério da Educação e 

finalizava que havia um grupo responsável exclusivamente pela criação e apresentação de 

uma proposta neste sentido. 

 No transcorrer da história o grupo não funcionou e o projeto foi arquivado. Mesmo 

com repetidas insistência de alguns deputados em reapresentar a matéria, as tentativas foram 

motivos de novos arquivamentos sob o mesmo argumento lançado inicialmente, ou seja, que 

esta iniciativa deveria partir do Ministério da Educação. Tais ações podem ser justificadas 

pelo fato de neste período estar instalado a ditadura militar no Brasil e uma universidade 

nesses moldes poderia ser um caminho para uma revolução política. 

Somente em 1996, a partir da lei 9.394 em seu artigo 80, a EaD é contemplada como 

uma modalidade integrada ao sistema de ensino. Além disso, a lei estabelece que o governo 

federal seja o responsável em credenciar as instituições de ensino superior que pretendam 

ofertar cursos na modalidade a distância, sendo também o responsável em construir os 

requisitos para os exames e registros de diplomas. 
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A regulamentação da lei 9.394/96, no que concerne aos cursos superiores em EaD,  

ocorre com o decreto 5.622 de 2005. Esse decreto caracteriza a EaD como “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”(BRASIL, 

2005, p. 1). 

A lei supracitada estabelece, também, a obrigatoriedade de momentos presenciais, 

entre eles as avaliações dos estudantes, estágios obrigatórios, defesa de trabalhos e atividades 

relacionadas aos laboratórios de ensino. Além disso, é importante destacar que o decreto 

5.622, no Art. 3º § 1o   declara que: “Os cursos e programas a distância deverão ser projetados 

com a mesma duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial”. 

A Universidade Aberta do Brasil é instituída com o decreto 5.800, de 8 de julho de 

2006, visando a oferta de cursos superiores e de formação continuada na modalidade a 

distância por meio de um sistema de consórcio. Segundo Litto (2009, p. 15) “O Brasil foi o 

último pais com população acima de cem milhões de habitantes a estabelecer uma 

universidade aberta”.  

Indubitavelmente um marco significativo para a criação da UAB está relacionado as 

metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) para a década de 2001 a 2010, LEI 

No 10.172, de 9 de janeiro de 2001, de onde podemos destacar a intenção de  que até o final 

da década fossem ofertadas vagas na educação superior num percentual de pelo menos 30% 

para faixa etária de 18 a 24 anos. Para que isso fosse possível o PNE estabeleceu que logo 

após a aprovação do Plano, deveriam ocorrer ofertas de cursos a distância, em nível superior, 

especialmente na área de formação de professores para a educação básica. Estabeleceu ainda 

que deveria haver uma ampliação gradual em relação a oferta de formação a distância em 

nível superior para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e das demais 

instituições de educação superior credenciadas. 

Certamente, por esse motivo observamos que, no caso do CESAD, houve uma 

tendência para uma crescente ampliação em relação à oferta nos cursos superiores, não 

existindo uma preocupação na mesma medida com a conclusão dos acadêmicos, haja vista 

que nenhum acadêmico concluiu o curso em nenhum dos cursos oferecidos pelo CESAD, 

apesar de já ter passado mais de quatro anos desde o seu surgimento. Assim quando traçamos 

um paralelo entre CESAD e as metas estabelecidas pelo PNE (2001-2010), constatamos que 

em ambos existe uma conduta incisiva para ampliação da oferta de vagas no intuito de abarcar 

boa parte da demanda de egressos do nível médio. Porém, as medidas que dizem respeito à 
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melhoria do sistema educacional superior a distância denotam uma maior preocupação com as 

melhorias relativas a infraestrutura física das instalações em detrimento de questões de cunho 

epistemológico educacional. 

 

 

1.3 Aspectos conceituais relacionados à Universidade Aberta do Brasil. 
 
 
 
 A ideia básica de Educação a Distância consiste na separação entre professor e aluno 

pelo menos na maior parte do tempo. Para que isso seja possível é necessária que a 

comunicação seja intermediada por instrumento tecnológico, a fim de que a interação não seja 

interrompida.  

 Em relação a algumas ferramentas empregadas na comunicação  é importante destacar 

que: 

• O correio eletrônico (e-mail) permite trocas de mensagens escritas e o envio de 

arquivos anexados tais quais imagem, vídeo, áudio, textos, software etc.  

• Fórum de discussão (newsgroups) é um serviço assíncrono, comunicação com 

defasagem de tempo, que permite que as mensagens de texto sejam visualizadas 

por todos do grupo, sendo organizada por tópicos de discussão o que facilita o 

registro e acompanhamento do assunto, permitindo, assim como o e-mail,o anexo 

de arquivos nos vários formatos.  

• Bate–papo (chat) é um serviço de comunicação síncrona- comunicação em tempo 

real – a qual permite troca de mensagens a partir de programas específicos, 

promovendo discussão interativa, de natureza não linear na qual as interações não 

seguem uma sequencia lógica bem definida.  

• Vídeo conferência é um sistema de comunicação síncrono que permite que o grupo 

se comunique através de áudio e vídeo, sendo necessários alguns componentes 

físicos, como câmera, microfone, caixa de som e placa de captura de vídeo e som. 

• Internet phone, webfone e Skype são ferramentas de comunicação síncrona que 

permitem transmissão de voz através da internet, no caso do Skype, com a versão 

atual, é possível realizar vídeo conferência.  

• Portfólio: geralmente se constitui como uma coletânea de documentos ligados por 

um texto que segue uma lógica reflexiva sendo normalmente empregado visando 
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favorecer uma visão global de um período. Algumas instituições o utilizam como 

componente do sistema de avaliação dos alunos.  

O conceito de abertura em EaD, marcadamente designado na denominação 

Universidade Aberta, varia imensamente, porém o que há em comum entre as muitas 

definições de aprendizagem aberta é a remoção das barreiras ao acesso a educação.  

Santos (2009), apoiado no trabalho de Bell e Tight (1993), classifica essas barreiras 

em três coligações: 

 

1. Físicas/temporais: as que restringem o lugar, o tempo e o rítmo da 
aprendizagem. 
2. Individuais/sociais: as que dizem respeito as características individuais do 
educando (por exemplo idade, sexo, etnia e condição social) 
3. Da aprendizagem: aquelas que dizem respeito à natureza do ensino 
oferecido (conteúdo, estrutura, organização formas de distribuição, 
certificação e flexibilidade) (SANTOS, 2009, p.291). 
 

 
Santos (2009) enfatiza que a maioria das instituições tem enfocado sua abertura em 

uma coligação particular de características e dessa forma não representa sistemas 

completamente abertos.  

Em relação às universidades abertas, um dos fatores que caracteriza a abertura refere-

se à flexibilidade na admissão de estudantes e a possibilidade de aprendizado por 

metodologias e ferramentas didáticas variadas.  A Open University, na Inglaterra, distingue-se 

porque a matrícula na universidade sempre esteve aberta a todo individuo. A única restrição é 

que o aluno tenha mais de 21 anos, ou seja, para admissão de novos alunos não se exige 

apresentação de certificado de instrução anterior nem se realiza qualquer exame de admissão. 

Já quando consideramos o sistema UAB existem algumas restrições na admissão de 

novos estudantes e por isso alguns autores, a exemplo de Santos (2010), consideram o termo 

“aberta” pouco apropriado. Além disso, não se trata exatamente de uma universidade, mas de 

um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior através 

da modalidade a distância. Por outro lado, na UAB existe uma ampliação considerável em 

relação à quantidade de vagas ofertadas por curso e como já relatado anteriormente, pode ser 

que isto esteja relacionado com as metas  estabelecidas pelo PNE no decênio 2001-2010.  

A UAB tem como um dos principais objetivos a expansão e interiorização de cursos e 

programas de educação superior no país, dando prioridade de acesso aos professores que 

atuam na educação básica, bem como aos dirigentes, gestores e trabalhadores da educação dos 

estados, municípios e do Distrito Federal.   
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Entre suas atribuições é possível destacar o papel de articuladora entre os entes 

federados (governo federal, estadual e municipal), as universidades públicas e demais 

organizações interessadas. Nesta articulação, entre outras atribuições, procura-se estabelecer 

qual instituição de Ensino deve ser responsável por ministrar determinado curso em certo 

município ou certa microrregião por meio dos polos de apoio presencial. 

A instituição, em contrapartida, deve criar o projeto pedagógico dos respectivos 

cursos, assim como o material didático utilizado, tendo por base os Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior a Distância, documento desenvolvido pela secretaria da Educação a 

Distância (SEED)/Ministério da Educação (MEC),considerando, ainda, as peculiaridades da 

educação a distância, sobretudo, o uso e a instalação das ferramentas tecnológicas e dos 

outros recursos necessários para as atividades desenvolvidas nos polos de apoio presencial. 

Já os entes federados são considerados os mantenedores, sendo responsáveis pela 

infraestrutura física e tecnológica dos centros de apoio presencial. Em 2010/2 a remuneração 

dos profissionais que trabalhavam nos cursos de formação inicial e continuada nos polos de 

apoio presencial do Sistema UAB era realizada através da concessão de bolsas de estudo e 

pesquisa pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

eram pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entidades 

vinculadas ao MEC. Entre os profissionais que se enquadravam neste contexto damos 

destaque ao tutor e ao coordenador adjunto da UAB (Professor Coordenador de disciplina), 

por serem sujeitos da pesquisa. 

Tutor é o profissional que, entre outras atribuições, promove a intermediação na 

comunicação entre alunos e professores coordenadores de disciplina (PCD), contribuindo com 

a coordenação do curso no processo avaliativo dos estudantes, buscando manter contato com 

os alunos através do ambiente virtual e com o compromisso de responder quaisquer dúvidas 

em um prazo de até 24 horas. Além disso, deve participar das atividades de capacitação 

promovidas pela instituição e elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e 

encaminhá-los ao coordenador de tutoria. Entre os pré-requisitos para investidura na função 

destacam-se possuir formação em nível superior e experiência mínima de um ano no 

magistério do ensino básico ou superior ou formação pós-graduada ou vinculação a programa 

de pós-graduação. 

Coordenador adjunto UAB é um professor ou pesquisador indicado pela Instituição de 

Ensino Superior (IES) associada ao Sistema UAB. Sua área de atuação abrange os polos, nas 

atividades de coordenação ou nas IES associadas, no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

relacionados aos cursos e programas implantados por sua instituição no âmbito do Sistema. 
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Entre algumas de suas atribuições é possível destacar o desenvolvimento de metodologias de 

ensino-aprendizagem e a construção de materiais didáticos, além de auxiliar no processo de 

seleção e capacitação de tutores. “O coordenador de aprendizagem pode ser, ao mesmo tempo, 

autor do conteúdo e coordenador do processo de aprendizagem dos estudantes virtuais” 

(GONZALEZ, 2005, p. 39). 

No caso da disciplina Cálculo I do CESAD em 2010/2, o PCD foi o mesmo que 

produziu o material impresso. 

É importante salientar que Gonzalez (2005) evidencia, ainda, o papel do orientador de 

ambiente no processo de ensino-aprendizagem. Afirma que o orientador de ambiente é um 

especialista em computação e deve possuir amplo domínio da plataforma virtual e estar em 

contato permanente com os tutores do curso para resolver qualquer problema relacionado ao 

funcionamento técnico operacional da máquina, seja relativo a problemas de acesso no AVA, 

seja para disponibilizar ferramentas que possibilitem o trabalho efetivo do tutor no processo de 

comunicação com os alunos.  

O coordenador de ambiente é quem possibilita maneiras para que as dúvidas 

apresentadas pelos alunos aos tutores sejam divulgadas. Uma maneira bastante comum de isso 

ocorrer é através da criação de um mural virtual ou um FAQ (perguntas mais frequente). 

Outro ponto destacado por Gonzalez diz respeito à avaliação, afirmando que o ideal é que 

ocorram critérios uniformes de avaliação independente do curso. Neste aspecto, o CESAD 

padronizou as avaliações. Já o que diz respeito ao papel do coordenador de ambiente a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) em teoria supriria estas incumbências, 

entretanto o contato entre a equipe CTI e tutores não foi realizado em nenhum momento no 

decorrer do período 2010/2.   

Gonzalez (2005, p. 40) destaca ainda que “A avaliação pode ter como critério o nível 

de participação nos chats e fórum, o tempo em que o estudante permaneceu on-line, [...], as 

dúvidas enviadas, os trabalhos realizados, a autoavaliação, testes, exercícios etc.” 

Portanto, consideramos que os processos de comunicação em uma instituição que 

disponibilize cursos na modalidade a distância devem ser aprimorados por profissionais 

especialistas na área de computação que tenham amplo domínio da plataforma virtual, aliados 

a uma equipe multidisciplinar entre eles a sugestão de educadores das diversas áreas, 

sociólogos, antropólogos, designers gráficos e psicólogos. 

 

 
 



42 
 

 

1.4-Breve histórico da educação a distância no mundo. 
 

 

A Educação a Distância não representa uma modalidade de ensino recente com uma 

prática pedagógica inovadora. As diferenças constatadas no decorrer do tempo são referentes 

principalmente aos instrumentos que midiatizam a aprendizagem, empregados adequadamente 

em cada época. Esses instrumentos aliados a uma mudança de paradigma educacional, 

influenciado especialmente por fatores sociopolíticos, constituem a força propulsora da EaD 

atualmente. 

Na história da EaD não existe consenso quanto aos marcos que separam cada período 

e, sendo assim, alguns autores costumam agrupar a história em três períodos, outros em 

quatro e existem aqueles que organizam a história em cinco. Nesse trabalho, propomos a 

análise da história da EaD seguindo os preceitos de Peters (2004) que sustenta os marcos 

históricos  nas mudanças de paradigmas educacionais observados em quatro períodos 

históricos e em Taylor (2001) que compreende as inovações tecnológicas aplicadas na 

educação como os pontos centrais de referências. 

De acordo com Peters (2004) a história da EaD pode ser divida em quatro períodos: 

“educação a distância pré-industrial”; “educação a distância por correspondência”; “educação 

a distância nos anos 1970, 1980, 1990” e “educação a  distância informatizada”.   

Em relação ao período pré-industrial, Peters (2004) externa que os veículos de 

transmissão das mensagens eram textos não impressos, sendo este um período caracterizado 

por ações isoladas, mas que promoveu uma mudança de comportamento nos envolvidos, 

porque o conteúdo tratado referia-se a questões religiosas e temas que designavam diretrizes 

de vida para uma sociedade com valores e atitudes divergentes do propagado. 

Na oportunidade o autor cita como exemplo as epistolas do apostolo Paulo, podendo 

ser considerado como precursor da EaD. “Isso já era claramente uma substituição da pregação 

e do ensino face a face por pregação e ensino assíncronos e mediados” (PETERS, 2004, p.29). 

Já os cursos por correspondências, caracterizados pelo uso de material impresso como 

base tecnológica, mesmo com toda contribuição e beneficio prestados, quando analisamos 

historicamente do ponto de vista pedagógico, percebemos que estavam calcados na ideia de 

que o professor ensina e o aluno aprende e, dessa forma, representavam um modelo de ensino 

cuja comunicação dialógica era baixa.  
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Além disso, os módulos impressos geralmente eram respaldados por uma perspectiva 

teórica behaviorista e o ensino geralmente era desvinculado da realidade do estudante. Ainda 

assim, o ensino tipicamente mecanicista, influenciado pelo padrão de estímulo-resposta, 

estava ajustado ao contexto histórico de expansão industrial, de maneira que era percebida 

uma necessidade de técnicos que operassem as máquinas e conduzissem de forma equilibrada 

o crescimento econômico. Nestas circunstâncias eram percebidos “pacotes instrucionais, 

público de massa, economia de escala- integrando em maior ou menor medida as inovações 

tecnológicas de comunicação e informação” (BELONI, 2003, p.50). 

O terceiro período da educação a distância dos anos 70, 80 e 90 pode ser evidenciado 

pelo surgimento de mais de quarenta universidades de ensino a distância, universidades 

abertas, em vários países do mundo, das quais merecem destaque: Open University na 

Inglaterra que inicia suas atividades em 1971, sendo considerada a primeira universidade 

aberta do mundo e que representou um grande incentivo para o surgimento de outras como a 

Universidade Aberta da Venezuela em 1976 e a Universidade Aberta de Portugal em 1988.  

Esse momento histórico combinou a tradição do ensino a distância com a tecnologia 

emergente. Nesse sentido, essas universidades podem ser consideradas a primeira geração do 

ensino a distância em face do uso exclusivo de material impresso semi-estruturado numa 

lógica instrucional. 

O período denominado educação a distância informatizada tem como aspecto 

preponderante o melhoramento das telecomunicações associado à criação de bancos de dados 

extensos e abrangentes, interligados a redes globais de computadores de vários países. Em 

paralelo é observado o melhoramento técnico e popularização dos computadores, bem como o 

avanço tecnológico das multimídias.  

Dessa maneira amplia-se, também, o campo de possibilidades didáticas. ”Embora 

aspectos relativos à comunicação (síncrona) já exista desde a década de 80, com redes como 

bitnet, é somente em meados da década de 90 que várias redes são conectadas e que novas 

interfaces são desenvolvidas” (BORBA & PENTEADO, 2005, p. 71). 

Outra maneira bastante difundida na construção de marcos históricos da EaD constitui 

em apresentar as gerações de educação a distância tendo em vista as tecnologias de produção, 

distribuição e comunicação vinculadas a esta modalidade. Nesse sentido, o trabalho de Taylor 

(2001) sugere cinco diferentes modelos de EaD, caracterizando cinco gerações dessa 

modalidade: (1) Modelo por correspondência, (2) Modelo por Multimídia, (3) Modelo Tele-

aprendizagem, (4) Modelo por aprendizagem flexível e (5) Modelo de aprendizagem flexível 

inteligente. 
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 Dessa forma, o Modelo por Correspondência foi caracterizado pelo uso de material 

impresso como base tecnológica. O Modelo Multimídia é marcado pelo uso do material 

impresso aliado a outros recursos audiovisuais.  O modelo de Teleaprendizagem possibilitou a 

comunicação síncrona, através de sistema de telefonia associados aos recursos da geração 

anterior. O Modelo da aprendizagem flexível acrescia aos recursos já disponibilizados a 

comunicação intermediada por computador bem como o uso de softwares educacionais. A 

quinta geração de EaD denominada Modelo por aprendizagem flexível inteligente, assim 

como no modelo anterior, baseia-se na interação por computador,acrescida a mediação de 

respostas diretas utilizando uma base de dados com respostas automatizadas, ou seja a 

interatividade homem - máquina é um processo mais evidenciado e em decorrência desse uso 

acaba por proporcionar uma economia na administração de ensino e melhor suporte 

acadêmico. Sendo assim, a quinta geração é uma derivação da quarta, porém, procurando 

explorar os recursos da internet e web de forma mais incisiva. 

No intuito de sintetizar a compreensão desse panorama histórico, apresentamos um 

quadro comparativo das características dos cinco modelos de EaD desenvolvido por Taylor e 

seus colaboradores. A Quadro 1 expõe algumas características relevantes para a aprendizagem 

relacionando-as com os custos institucionais.    
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QUADRO 1 - Modelos de Educação a Distância: um enquadre conceitual. 
   
Modelos de Educação a Distância e 

Tecnologias de Distribuição Associadas 
Características das Tecnologias 

Flexibilidade Materiais 
altamente 
refinados 

Troca 
altamente 
interativa 

Custos 
institucionais 

variáveis 
proximos de 

zero 

Tempo Local Ritmo 

1ªGERAÇÃO: O Modelo por 
Correspondência: 
·  Impresso 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 

2ªGERAÇÃO: Modelo Multimídia: 
·  Impresso 
·  Áudio 
·  Vídeo 
·  Computador baseado no ensino 
·  Vídeo interativo (fita e vídeo) 

 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 

 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

3ª GERAÇÃO: Modelo 
Teleaprendizagem: 
·  Audioconferência 
·  Videoconferência 
·  Comunicação audiográfica 
·  transmissão de TV e rádio. 

 
 

Não 
Não 
Não 
Não 

 
 

Não 
Não 
Não 
Não 

 
 

Não 
Não 
Não 
Não 

 
 

Não 
Não 
Sim 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

 
 

Não 
Não 
Não 
Não 

4ª GERAÇÃO: Modelo de 
Aprendizagem Flexível: 
·  Multimídia interativa on-line 
·  Internet baseada no acesso ao recurso 
WWW 
·  Comunicação Mediada por computador 

 
 

Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 

 
Não 

5ª GERAÇÃO: Modelo de 
Aprendizagem Flexível Inteligente: 
·  Multimídia interativa on-line 
·  Internet – recursos WWW 
·  Computador usando sistema de 
respostas automáticas 
·  Acesso ao portal do campus para 
processos e recursos. 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

Fonte: Taylor, 2001, p.3. 
 

 

Dessa forma, pudemos inferir que de acordo com Taylor (2001), a quinta geração tem 

um potencial de reduzir custos institucionais, principalmente pelo fato de implantar sistemas 

educacionais e pedagógicos automatizados possibilitando uma eficácia de custo/tempo. 

Depreendemos que na história da EaD sua prática já era exercida mesmo antes do 

advento da industrialização. Em cada período histórico os recursos tecnológicos empregados 

serviam para midiatizar o ensino, porém os fatores que orientavam esse ensino eram 

marcadamente influenciados por questões de cunho sócio-políticas. 
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Apesar da quinta geração da EaD já ter sido apontada por Taylor desde 2001, o 

processo de comunicação do CESAD se estruturou tendo em vista o padrão mais próximo ao 

estabelecido pela 4° geração, pois não observamos no CESAD um sistema de respostas 

automatizadas. Além disso, observamos que na plataforma os textos dispostos apresentam-se 

de maneira linear, mais próximo ao projetado para textos impressos. Uma sugestão para 

atenuar essa situação seria a reestruturação dos referidos textos em formato de hipertextos e 

inserir na plataforma recursos, tais quais: software educacionais e programas que favoreçam a 

autoavaliação dos conteúdos. 

 

 

1.5- Impacto das inovações tecnológicas na sociedade e na educação. 

 

 

O conjunto das inovações tecnológicas, que marcou cada período histórico, não 

resultou apenas em transformações técnicas. Algumas implicações sociais, oriundas da 

utilização de redes de comunicação em tempo real, residem no fato de diminuir as distâncias 

tão consideravelmente, a ponto de tornar cada vez mais imbricados eventos que ocorrem no 

planeta, constituindo um mundo onde fatos estão encadeados numa rede complexa, sendo 

assim “os problemas considerados periféricos transformaram-se em problemas centrais, 

problemas que eram chamados de ‘privados’ ou ‘existenciais’ tornaram-se problemas 

políticos, e os problemas não-econômicos tiveram, de repente, de buscar soluções 

econômicas” (MORIN, 2009, p. 84). 

Outro ponto, que deve ser salientado, refere-se ao fato de ser observada, 

paulatinamente, uma variação do acesso da população aos meios de comunicação de “massa” 

para outros meios de comunicação “informacional”.  

 Enquanto a primeira se sustenta na ideia de distribuir produtos padronizados visando 

atingir um público vasto, a segunda valoriza as diferenças de gostos de cada segmento da 

população e desenvolve produtos mais especializados em mídias segmentadas.  

Nesse sentido, alguns especialistas procuram estabelecer algumas relações da 

influência das mídias nas pessoas e verificaram que “nos movemos de uma era de leis e 

verdades supostamente universais, baseada em ciência racional, para uma em que 

entendimentos locais, particulares e subjetivos são mais importantes ou subjetivamente mais 

válidos” (STRAUBHAAR & LAROSE, 2004, p. 52).  
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Nessa perspectiva, a mídia tanto pode possibilitar que os membros de uma sociedade 

compartilhem o mesmo pensamento favorecendo uma harmonia e construindo uma identidade 

ideológica mais integrada, como pode também promover um processo de controle e domínio 

de uma minoria sobre uma massa que subjaz alienada e pacífica. 

 O controle de uma minoria por meio da mídia se estende para além dos domínios dos 

meios de comunicação de massa e acabam sendo reproduzidos nos diversos aparelhos 

ideológicos do estado inclusive no âmbito escolar. Nesse sentido é importante que o professor 

compreenda sua prática pedagógica como um ato político e que procure romper com esses 

instrumentos de controle. 

Em conexão com os desdobramentos que as tecnologias de comunicação exercem 

sobre a sociedade, é notada uma mudança de comportamento do homem pós-industrial. Peters 

(2003) exemplifica que existem algumas características observadas, tais quais: busca pela 

satisfação imediata em detrimento da escolha de passar por privações no presente na 

pretensão de conquistas maiores no futuro, evitar rotinas preferindo ocupar-se com algo útil, 

valorizar contatos sociais, buscar auto-afirmação no que concerne o desenvolvimento de sua 

personalidade. O autor destaca, sobretudo, que o homem pós-industrial não ambiciona uma 

ascensão econômica, estando mais interessado em seu bem-estar. Em conformidade com tais 

aspectos, afirma que existem claros indícios de mudança no ensino-aprendizagem ofertado 

pelas universidades a distância: 

 

Tudo parece indicar que o cenário pós-industrializado do estudo a distância, 
com seus cursos rápidos, maleáveis e adaptados diferencialmente a realidade 
dos telestudantes, com sua combinação de auto-estudo isolado, 
autonomamente planejado, atividades de ensino e discussão face a face no 
campus, seminários virtuais e a troca eletrônica de ideias com colegas, 
corresponde melhor às novas concepções existenciais do que o ensino na era 
do fordismo. (PETERS 2003, 225). 

 

 

      Seguindo esta linha de pensamento, Peters (2004) faz uma comparação entre o currículo 

tipicamente moderno dos pós-modernos (Quadro 2), tendo por base os textos de William E. 

Doll (1992). 
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QUADRO 2- Currículo: abordagens moderna e pós-moderna 
 

Moderna Pós-moderna 

Segue o modelo do “gerenciamento científico” Segue o modelo do “dialogo” que 
transforma os participantes e os assuntos 

Racionalidade técnica (tecnocrática) Racionalidade humanística 

Eficiência Desenvolvimento pessoal 

Fatos precisos Abordagens globais 

Especificação Generalização 

Procedimentos detalhados Interativo 

Formalismo rígido Eclético 

Linear Complexo 

Pré-ajustado Improvisado 

Seqüencial Pluralista 

Facilmente quantificável Não quantificável 

Inícios definidos Em andamento 

Fins definidos Em andamento 

Estável 
Não estável, dinâmico 

Pensamento baseado em causa-efeito Pensamento não dedutivo 

Previsível Imprevisível 

Fechado Aberto 

O professor detém o conhecimento, o aluno 
não 

Grupo aberto e transformador de indivíduos 
que interagem 

Currículo: definição apriorística de curso a se 
realizar 

Currículo: transmissão de informações 
pessoais através do diálogo, da investigação 

A organização vem antes da atividade 
A organização surge a partir da atividade 

Positivismo 
Pluralismo epistemológico 

Ciência impregnada de descoberta e 
determinação 

Ciência impregnada de criatividade e 
indeterminação 

Fonte: Peters (2004, p. 56,67) 
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Peters (2004) relata ainda que a mudança de paradigma no currículo é atribuída, 

sobretudo, às críticas quanto a aplicação dos métodos utilizados em ciências biológica e 

naturais na interpretação de resultados de processos sociais, como no processo de ensino-

aprendizagem. 

Em relação à mudança de comportamento do homem pós-moderno, existem algumas 

divergências na compreensão de Morin (2009) em relação a de Peters (2003). Edgar Morin 

avalia existir uma tendência à individualização como consequência do uso de máquinas 

artificiais no cotidiano, pois reproduz implicitamente as restrições mecânicas, especializadas, 

cronometradas, típicas da interatividade homem/máquina, às relações interpessoais o que 

implica na diminuição de comunicação entre as pessoas. 

Embora fazendo uma leitura de homem e mundo em alguns aspectos divergentes, 

tanto Peters (2003), quanto Morin (2009) compreendem que a educação precisa romper com o 

modelo tradicional de ensino por não mais atender ao contexto sócio-político atual. Além 

disso, ambos acreditam que a educação deve favorecer o desenvolvimento da criticidade e de 

um senso reflexivo no indivíduo, no intuito de formar cidadãos protagonistas na construção de 

uma civilização cujo foco seja a valorização do ser humano em toda sua plenitude. Para isso, 

os autores apontam como caminho a prática incessante do diálogo.  



 
 

 

CAPÍTULO II 

COMUNICAÇÃO ESTABELECIDA NO CURSO DE LICENCIATURA 
EM MATEMÁTICA DO CESAD NA PERSPECTIVA DOS SUJEITOS 

DA PESQUISA. 

 

Procuramos analisar os argumentos que ancoraram a escolha do curso de matemática 

pelos alunos relacionando-os com a maneira como a comunicação foi estabelecida pelo grupo 

(alunos, tutores e professor coordenador da disciplina Cálculo I) no período de 2010/2. Em 

seguida, construímos um perfil sócio-cultural da amostra constituída dos 30 alunos que 

participaram da segunda etapa da pesquisa, buscando analisar as suas opiniões referentes aos 

aspectos inerentes a comunicação. Procuramos ainda refletir sobre os dados encontrados 

tendo em vista o trabalho de Vygotsky (1991, 1996), Morin (2005, 2009, 2010) e Peters 

(2003, 2004).  

 

     2.1 Análise dos aspectos inerentes à escolha do curso de licenciatura em matemática 

na modalidade a distância do CESAD e as inter-relações com o processo de 

comunicação. 

       

       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.  

Como já havíamos relatado, 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.  
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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 
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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. 

Neste sentido, cabe salientar que 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. 

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

 

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]

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.  
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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. 

 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 reside 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 
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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 
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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. 
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2.2-Perfil socioeconômico da amostra dos alunos do CESAD. 

 
 

Para construirmos o perfil socioeconômico, utilizamos os dados obtidos pelo 

questionário (ANEXO II) da segunda etapa da pesquisa, sendo que apenas 30 dos 78 alunos 

que aceitaram participar inicialmente da pesquisa, retornaram o questionário respondido. Tal 

fato pode estar associado com a idéia de que alguns alunos podem ter considerado o 

questionário trabalhoso.  

Isso pode ser reforçado por algumas considerações tecidas pelos alunos quando os 

mesmos decidiram participar, tal qual “Aceito desde que não dê muito trabalho” ou também 

pelo fato do questionário ter sido aplicado somente dois meses após a sondagem e alguns 

alunos acreditarem que os resultados da pesquisa poderiam surtir efeitos imediatos para o 

curso. Tal argumento fica evidente em tais observações: “Sim! E espero que seja logo, e 

questione o método e os professores”; “sim, pois tenho um grande interesse que o curso venha 

ter melhoria e com isso o aproveitamento seja bem melhor”. Esta ideia foi externada em um 

grande número de participações, o que nos fez pressupor que algumas desistências podem ter 

ocorrido por esses motivos. 

Podemos observar no Gráfico 2 que 24 dos 30 alunos estão na faixa etária maior que 

23 anos e, segundo Peters (2003), uma idade maior influencia em relação a alguns aspectos 

didático, primeiro porque o aluno traz uma experiência profissional maior e associa o estudo 

como uma forma de ascensão social; Além disso, deve-se considerar o fato desse aluno 

conceber a chance de cursar um estudo acadêmico como uma segunda oportunidade, se 

comprometendo com o estudo de maneira diferenciada de um outro que cursa numa idade 

regular. Por outro lado, a maioria dos estudantes a distância só pode realizar o curso 

simultaneamente com o exercício de sua profissão e dessa forma os estudos se concretizam 

em um tempo parcial. Já havíamos constatado essa situação a partir de frases mencionadas 

pelos alunos na primeira etapa da pesquisa “Queria o presencial mais não tenho tempo por 

causa do trabalho”, “Não posso viajar com frequência para estudar, pois trabalho”,  

“Flexibilidade de horário de estudo é importante para mim”. 
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GRÁFICO 2- Faixa etária da amostra de alunos de Matemática do CESAD.  
 

 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos em 23/01/2011. 

 

Quanto ao gênero, 13 correspondiam ao sexo feminino enquanto que 17, ao sexo 

masculino, o que mostrando um predomínio do sexo masculino quando se trata de um curso 

na área de exatas, mas com uma forte tendência a inversão. 

Quanto ao estado civil, 70% afirmaram serem solteiros enquanto que 30% 

correspondem aos casados ou com união estável. A questão dos ciclos e planos de vida 

também influencia na maneira como cada indivíduo procura estabelecer a comunicação e o 

aprendizado. 

Dos 30 participantes, 13 afirmaram terem filhos, sendo que destes 13, 1 alegou ter 3 

filhos, 6 alegaram possuir 2 filhos e 7 alegaram possuir apenas 1 filho. 

Dos 30 participantes apenas 5 afirmaram que não trabalhavam podendo se dedicar 

unicamente aos estudos. Esse dado só corrobora a própria questão da faixa etária e dos ciclos 

de vida nos quais estava inserida a maioria dos acadêmicos.  

Daqueles que trabalhavam, 6 afirmaram que atuavam como professores, sendo 2 

atuantes em escolas particulares e 4 em escola pública. Vale ressaltar o caso de um agente de 

saúde, concursado, sem formação superior que afirmou trabalhar há dois anos em uma escola 

pública municipal em Cristinápolis/ SE, atuando com desvio de função como professor de 

matemática na ultima etapa do nível fundamental. 

 Outro caso semelhante é relatado por uma professora concursada, formada em letras 

com Pós-graduação em Metodologia do Ensino da Matemática que atuava como professora de 

matemática no município de Paripiranga/ BA. Legalmente, a especialização dessa a 

professora não a habilitava ensinar matemática na etapa final do ensino fundamental. Também 

foi relatado o caso de outra professora formada em física concursada e que trabalhava como 
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professora de matemática em uma escola municipal de lagarto/SE. Esses dados podem indicar 

a carência de professores de matemática nesses municípios, com o agravante de que apenas o 

ingresso no CESAD estava lhes conferindo “o status de professor de matemática” em alguns 

municípios de Sergipe e Bahia. 

Outro ponto interessante refere-se ao fato de 8 dos 30 alunos que responderam ao 

questionário  já serem graduados e desses 3 já possuírem especialização. Além disso, 

podemos inferir que pelo menos 3 desses 8 alunos já haviam cursado Cálculo I na sua 

primeira graduação, porém decidiram cursá-lo novamente. 

Em relação ao Gráfico 3 que relaciona o ano de ingresso no CESAD e a matrícula dos 

alunos de matemática da amostra considerada,podemos observar coerência em relação aos 

dados  dispostos na Tabela 1 (capítulo I, página 29), na qual o número de alunos matriculados 

no curso quase que triplicou, passando de 1175 em 2010/1 para 3002 em 2010/2. Assim, 

podemos constatar que houve uma forte preocupação com o aumento da oferta de vagas, o 

que, de certa forma, segue a orientação das metas projetadas para o decênio 2001-2010 pelo 

PNE. 

 

GRAFICO 3- Ano de ingresso no CESAD 

 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos em 23/01/2011. 

 

Em contrapartida o instrumento de comunicação utilizado no CESAD, bem como a 

infra-estrutura disponibilizada para atender a esta demanda, neste período em especial, não 

acompanhou proporcionalmente o número de vagas ofertadas. Este aspecto afetou a maneira 

de como a comunicação foi estabelecida entre aluno-aluno, aluno-tutor, aluno-professor. 

Nesta perspectiva os Referenciais de Qualidade dispõe: 
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um curso superior a distância precisa estar ancorado em um sistema de 
comunicação que permita ao aluno resolver, com rapidez, questões 
referentes ao material didático e seus conteúdos, bem como aspectos 
relativos à orientação de aprendizagem como um todo, articulando o aluno 
com docentes,tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os 
responsáveis pelo sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo 
(BRASIL, 2007, p.11). 
 

Outro ponto que precisa ser enaltecido é que o projeto do curso deve contemplar ações 

que atenuem esta situação. Considerando ainda os Referenciais de Qualidade, tem-se que “os 

processos de tutoria, produção e distribuição de material didático, acompanhamento e 

avaliação do estudante - precisam ser rigorosamente gerenciados e supervisionados” 

(BRASIL, 2007, p.29).  

Quando consideramos o Gráfico 4 devemos ressaltar que todos os alunos questionados 

cursavam Cálculo I, pré-requisito direto e/ou indireto para uma gama de disciplinas ao longo 

da grade do curso. Sendo assim, alguns alunos, ditos do 3° ou 4° período, podem estar 

equivocados pelo fato do CESAD não disponibilizar a grade curricular. 

 

 

GRÁFICO 4- Período curricular da amostra versus freqüência de alunos matriculados  no curso de 

matemática.  

 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos em 23/01/2011. 

 

 

Dos que residem a mais de 60 km do polo de apoio presencial, uma parcela 

significativa são do interior da Bahia, conforme mostra o Gráfico 5.  
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GRÁFICO 5- Distância em quilômetros estimada entre o Polo/CESAD e a cidade a qual reside.  

 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos em 23/01/2011. 

 

Vale ressaltar que essa distância foi calculada usando o recurso “Google maps”, 

disponível na internet e que permite calcular a distância entre dois municípios por meio das 

coordenadas localizadas por satélites do centro de um município a outro. Entretanto muitas 

vezes os alunos não moram no centro e sim em povoados. Essa distância não deve ser 

suprimida, pois representa algo significativo. Além disso, deve-se considerar que as estradas 

no interior de Sergipe não são na maioria das vezes de fácil acesso.  Sendo assim o tempo 

médio de deslocamento da residência ao polo que este aluno está vinculado pode, em mais de 

50% dos casos, ultrapassar uma hora, considerando que esse aluno fosse de veículo próprio da 

sua residência ao polo. Na realidade, pode-se concluir que a maioria dos alunos não dispõe 

dessa opção de deslocamento, restando outros meios que certamente demandam mais tempo.  

Quando em conversas informais com alguns alunos do curso de matemática em 

período anterior ao da pesquisa, em momentos de visitas aos polos de Japaratuba e Arauá, por 

exemplo, os poucos alunos presentes foram categóricos em afirmar que a dificuldade 

empregada ao se dirigir ao polo de apoio presencial ao qual estavam vinculados era similar ao 

deslocamento a Universidade Federal de Sergipe, em São Cristovão.  
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2.3 Percepção da amostra de alunos quanto aos processos de comunicação do CESAD. 
 
 
 

Para delinearmos a percepção dos 30 alunos que participaram desta etapa da pesquisa 

utilizamos os dados obtidos pelo questionário (ANEXO II) da segunda etapa da pesquisa, 

sendo que este questionário apresentava aspectos de caráter geral no que se refere aos 

processos de comunicação e questões relativas ao processo de ensino aprendizagem do 

CESAD.  

Conforme mostra o Gráfico 6, temos que 10 alunos da amostra externaram que sente 

que o curso de matemática a distância, oferecido pelo CESAD, não está atendendo as suas 

expectativas.  Seis alunos da amostra escolheram a opção g, indicando que os seus 

desempenhos podem ter sido afetados por este fato já que estigmatizavam a modalidade a 

distância como de qualidade inferior. As opções “b” e “e”” estão inter-relacionadas, sendo 

que juntas representaram as escolhas de 3 alunos o que poderia indicar que os recursos 

tecnológicos empregados no CESAD não surpreenderam a maioria dos alunos. Os 11 alunos 

que escolheram as opções “a”, “c” ou “d”, só reforçam que existem entraves no processo de 

ensino-aprendizagem oferecidos pelo CESAD e que certamente estão relacionado com um 

processos de comunicação insatisfatório.  

 

 

GRÁFICO 6- Sentimento associado a 
realização do curso de Matemática do CESAD.

 

 
Fonte: Questionário aplicado aos alunos em 

23/01/2011. 

 

LEGENDA 
a)Sinto dificuldade em estudar dessa forma. 
b)Gostei, pelos recursos tecnológicos 
disponibilizados. 
c)Não consigo aprender suficiente dessa forma. 
d) Sinto-me sozinho. 
e) O método favorece o relacionamento com 
muitos colegas bem como professores. 
f)Sinto que a ideia é muito interessante mas 
não da forma como esta sendo disponibilizada. 
g) Acredito que no caso do curso de 
matemática a qualidade não será como no 
presencial. 
 

Quando questionados se existia dificuldade em operar o computador para interagir 

academicamente, 8  alunos da amostra responderam que sim. Isso representa uma parcela 
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significativa da amostra e esse dado pode ser preocupante uma vez que grande parte das 

atividades trabalhadas é mediada pelo instrumento computador. 

Com relação ao uso do fórum de discussão (Gráfico 7), metade dos alunos escolheram  

a opção “c”, o que remete em certo grau a responsabilidade do PCD, uma vez que é 

incumbência deste profissional coordenar o fórum e construir estratégias que promovam uma 

participação mais efetiva dos alunos. Nenhum aluno escolheu a opção “e” o que pode 

indicar,entre outros fatores, dificuldade em operar o computador. Uma parcela considerável 

da amostra escolheu a opção “b” podendo estar relacionado ao nível de auto estima que esses 

alunos atribuem a si mesmo. Apenas 4 alunos escolheram a opção “d” reforçando a 

fragilidade existente no processo de comunicação quando consideramos esse recurso 

disponibilizado na plataforma.  

 
 
 
GRÁFICO 7- Frequência de uso do fórum de 
discussão do CESAD alegado pela amostra. 

 

 

 
LEGENDA 
a) Nunca uso, pois não considero importante. 
b) Nunca uso, pois acredito que minha 
contribuição não será útil. 
c) As vezes participo, depende da disciplina. 
d) Regularmente, geralmente quando acesso a 
plataforma. 
e) Frequentemente e geralmente eu mesmo 
lanço um novo tópico. 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos em  

23/01/2011. 

 

 
Quando consideramos o questionamento do uso do ambiente virtual para interação 

com os professores e colegas, 22 afirmaram que não utilizavam este recurso. Este dado mais 

uma vez reforça a fragilidade no processo de comunicação dos alunos via ambiente virtual. 

Em relação ao questionamento sobre se havia estímulo para fazer as atividades 

solicitadas, a maioria afirmou que não. Dezesseis alunos disseram ainda que o papel de 

estimular os alunos a responder as atividades é em maior grau dos tutores a distância.  

Com relação a possibilidade de desistência do curso, 17 alunos afirmaram que 

pensaram em desistir e, dentre os motivos,  surgiram frases como “confronto com atividades 

profissionais”, “Dificuldade na interação com professor e tutor” e “falta de estimulo, a 
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dificuldade na aprendizagem e a ausência de um tutor presencial que oriente nos estudos das 

disciplinas”. Neste sentido os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

destaca que: 

 

o projeto de curso deve prever vias efetivas de comunicação e diálogo 
entre todos os agentes do processo educacional, criando condições 
para diminuir a sensação de isolamento, apontada como uma das 
causas de perda de qualidade no processo educacional, e uma dos 
principais responsáveis pela evasão nos cursos a distância.(BRASIL, 
2007,  p.13) 

 
 

Outra frase que merece ser comentada e que externa um motivo de desistência do 

curso é “por causa da locomoção”.  O senso comum acreditava que, como existia no período 

de análise 15 polos de apoio presencial espalhados em Sergipe, a questão relacionada ao 

deslocamento do aluno ao polo estaria suprimida. Entretanto, vale ressaltar que em algumas 

localidades de difícil acesso, percorrer a distância entre a residência e o polo que o individuo 

está vinculado pode representar um obstáculo devido a precariedade de transportes 

disponíveis. 

Quando questionados se mantinham o contato com os colegas para compartilhar o 

aprendizado e dúvidas, metade afirmou que não, o que nos induziu a acreditar que estes 

alunos não socializaram seus conhecimentos quer em ambiente virtual, quer presencialmente. 

Assim, mais uma característica externada por Peters (2003), no que diz respeito ao ensino pós 

moderno, não foi verificada: “grupo aberto e transformador de indivíduos que interagem” 

(Peters, 2003, p. 56).  A outra metade afirmou manter contato com os colegas, a grande 

maioria alegou que estes contatos eram realizados presencialmente. 

        Finalmente, quando questionados de como seria a principal maneira de se estabelecer o 

contato com o PCD e/ou tutores a distância, 23 alunos afirmaram que por intermédio do e-

mail e da plataforma e, 7 afirmaram que não realizaram contato nenhum, como representado 

pelo Gráfico 8.  
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GRÁFICO 8- Principais formas de interação entre alunos, PCD e tutores. 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos em 
23/01/2011. 

 
 
 
LEGENDA 
 
(a) pela plataforma MOODLE;   
(b) por e-mail;   
(c) presencialmente; 
(d) ) não tenho nenhum contato;

 
 
 

Os resultados parecem ter coerência uma vez que no período de 2010/2 não foi 

realizada nenhuma visita aos polos por parte dos tutores a distancia e PCD. 

De acordo com os dados analisados pudemos perceber que a comunicação pode ter 

ocorrido de modo ineficiente, dentre outros fatores, pela dificuldade do aluno operar o 

computador e não solicitar ajuda ao tutor presencial por conta da dificuldade no 

deslocamento.  

 

 

2.4 Comunicação e ensino-aprendizagem na perspectiva de Vygotsky, Morin e Peters. 
 
 
 

Vygotsky sendo um representante da teoria sociocultural da aprendizagem e do ensino 

apresenta um trabalho de cunho psicológico enraizado em componentes indubitavelmente 

sociais e culturais. Para esse autor as relações estabelecidas entre desenvolvimento e 

aprendizagem, aprendizagem escolar e ensino estão atreladas à capacidade dos processos 

psicológicos superiores que são tipicamente humanos, tais quais: a memória voluntária, a 

atenção consciente, o pensamento, a afetividade, etc.  

Os processos psicológicos superiores se distinguem dos processos psicológicos 

básicos, comuns a outras espécies animais, por terem como suporte uma gama de 

instrumentos mediadores, os “signos”, que permitem controlar o comportamento quando 

afetados por estímulos externos. Assim, o homem não reage a estímulos externos de maneira 

direta, mas mediados pelos significados que os signos representam inseridos em um contexto 
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sociocultural. Da mesma forma a “comunicação só pode ocorrer de forma indireta. O 

pensamento tem que passar primeiro pelos significados e depois pelas palavras” 

(VYGOTSKY, 1996, p.129) 

Entre os muitos instrumentos psicológicos mediadores apontados por Vygotsky é 

possível destacar alguns mais elaborados, como a linguagem, os sistemas e signos 

matemáticos, os componentes de representação gráfica, mapas e diagramas. Devido a esses 

signos o sujeito pode responder a um estímulo de maneira não passiva, operando o significado 

que esse signo possa representar de acordo com a sua percepção interior. 

A aprendizagem dos signos é uma atividade que ocorre, fundamentalmente, com a 

participação de outras pessoas, em um processo de interação que busca auxiliar o outro na 

aplicação dos signos em situações diversas. O desenvolvimento pessoal consiste, em grande 

parte, na aprendizagem progressiva dos signos e na sua utilização no contexto sociocultural 

no qual está inserido.  

Assim, Salvador et al. (2000) comenta sobre essa dinâmica, a partir das contribuições 

de Vygotsky:   

 

situações de interação em que um membro mais competente do grupo social 
e cultural ajudam outros membros do grupo a usar convenientemente esses 
sistemas de signos em relação as tarefas diversas em contextos diversos- são 
que possibilitam, em essência, essa aprendizagem. (SALVADOR ET AL, 
2000, p.260) 
 
 

Diante dessas perspectivas, a aprendizagem e desenvolvimento representam um 

caráter bidirecional, sendo preciso certo nível de desenvolvimento para realizar determinadas 

aprendizagens e de modo recíproco o acesso a níveis de desenvolvimento mais altos requer a 

realização de certas aprendizagens.  

Portanto, a interação social adquire uma conotação de suma importância quando 

consideramos uma das principais teses defendida por Vygotsky (1996): “Lei de formação das 

funções psicológicas superiores”. De acordo com essa lei as funções psicológicas superiores 

sempre são iniciadas a partir das relações entre pessoas, para depois surgirem no plano 

individual. 

Outro conceito tratado nos estudos desenvolvido por Vygotsky que reforça o caráter 

bidirecional entre aprendizagem e desenvolvimento é o da noção de “zona de 

desenvolvimento proximal” (ZDP), que representa a diferença entre o que um indivíduo é 

capaz de fazer com o auxilio de outros e o que é capaz de fazer de maneira independente. 
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 Esta definição está associada a dois níveis diferentes de desenvolvimento aos quais 

Vygotsky denomina: “nível de desenvolvimento real”- o que confere autonomia do indivíduo 

em relação a capacidades já adquiridas e “nível de desenvolvimento potencial”- requer auxilio 

de outras pessoas experientes para atingir a capacidade almejada. 

Em relação à aprendizagem escolar Vygotsky considera que orienta e estimula o 

desenvolvimento. Sendo assim, o ensino precisa ser direcionado para servir de motor 

propulsor na formação dos processos psicológicos superiores. Entretanto, essa orientação não 

está alicerçada em uma orientação tradicional: “O único bom ensino é o que avança para o 

desenvolvimento” (VIGOSTSKY, 1986, apud SALVADOR ET. AL., 2000, p. 261). 

É importante salientar que o trabalho de Vygotsky não foi construído tendo em vista as 

especificidades da aprendizagem em cursos na modalidade a distância. Contudo, é possível 

estabelecer uma relação entre a ZDP e o trabalho de tutoria midiatizado por recursos 

tecnológicos. Nesta perspectiva, Filatro (2009) baseada nos estudos de Vygotsky, destaca que 

os cursos na modalidade a distância, que epistemologicamente são orientados por uma 

perspectiva sociocultural, devem adotar um método de ensino-aprendizagem que 

proporcionem aos alunos um desenvolvimento real e destaca que esse método possui estreita 

relação com a técnica de aprendizagem cognitiva “andaimaria” desenvolvido por Bruner e 

colaboradores. A técnica leva em conta as responsabilidades do aprendiz, no sentido que os 

agentes educativos intervêm na formação dos aprendizes, prestando “andaimes”, e 

processualmente essas intervenções vão diminuindo a medida que os aprendizes vão 

adquirindo “cotas de autonomia” e de “controle de aprendizagem”. Nesta perspectiva, as 

“intervenções tutoriais são inversamente proporcionais ao nível de competência dos alunos” 

(FILATRO, 2009, p. 98). 

Adotar uma perspectiva sociocultural reflete algumas implicações para a 

aprendizagem, entre elas o desenvolvimento conceitual a partir de atividades colaborativas, 

que tenham por base a reflexão em detrimento de problemas fechados e precisamente 

estruturados. Já as implicações para o ensino remetem ao encorajamento do aluno por parte 

dos agentes educativos, a experimentação e descoberta compartilhada, tendo foco em 

conceitos e modelagem de conteúdos. Tais características estão em sintonia com as ideias 

propagadas por Peters (2003), no que diz respeito a transição de um ensino moderno para um 

pós-moderno.  

No que diz respeito ao desenvolvimento da educação matemática, com enfoque 

sociocultural estão sendo produzidos inúmeros trabalhos no Brasil desde o final da década de 

80 por uma série de pesquisadores, entre eles Moysés (2007) que alega que a etnomatemática 
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pode ser considerada uma vertente desta linha de pesquisa, uma vez que desloca seu eixo para 

os aspectos socioculturais e tem como principal representante no Brasil Ubiratan D’ambrósio.  

A autora afirma ainda que “Se professor e alunos defrontam-se com sentenças, regras e 

símbolos matemáticos sem que nenhum deles consiga dar sentido e significado a tal 

simbologia, então a escola continua a negar o aluno” (MOYSÉS, 2007, p. 67). 

É importante também destacarmos o trabalho de Cury (2000) que em sintonia comas 

ideias de Vygotsky, refletiu sobre a importância da compreensão do significado dos conceitos 

estudados e articulados ao contexto sociocultural dos alunos e projetou esses ideais em um 

curso de Cálculo Diferencial e Integral com aplicações para a área de engenharia e o emprego 

de softwares de apoio, Maple V. Além disso, a autora constatou que : 

 
 

Parece-nos que o bom ensino de Matemática não seria aquele que repete 
conteúdos já apresentados, em uma seqüência às vezes monótona de 
exercícios padronizados, pois estaria "a reboque" do desenvolvimento que já 
foi adquirido. Também não seria aquele que só atinge uma pequena minoria 
privilegiada de alunos que estão em um nível de desenvolvimento muito 
superior à média da turma e que, por isso, são estimulados pelo professor, 
discriminando aqueles que não têm ainda desenvolvidas certas capacidades 
exigidas para o trabalho com um determinado conteúdo. (CURY, 2000, p.) 

 

 

Seguindo essa linha de pensamento, Morin (2005) aponta o exercício do diálogo 

amparado em regras democráticas, como um dos “saberes fundamentais” para a educação do 

futuro. Reflete que a democracia é um sistema político complexo e dessa maneira necessita do 

embate de ideias.  

O conflito favorece uma maior produtividade, no entanto para que essa produtividade 

seja de fato expandida é preciso que esteja alicerçada em regras democráticas que regulem o 

antagonismo e estabeleçam que as ideias travadas sejam projetadas em prol do coletivo e no 

respeito às minorias étnicas. 

Outro aspecto importante que deve ser contemplado no plano educacional destacado 

por Morin (2005) refere-se ao enfrentamento da incerteza. Constata que tanto a história do 

mundo quanto o próprio mundo entendido como constituinte físico existencial é um complexo 

de ordem, desordem e organização.  Um indivíduo consciente precisa estar atento para o fato 

de que os valores ambivalentes estão enraizados em uma sociedade que ao mesmo tempo 

apresenta características especificamente locais num contexto globalizado. O enfretamento da 

incerteza esta apoiado em dois meios, a decisão e a estratégia.  
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A resposta às incertezas da ação é constituída pela escolha refletida de 
uma decisão, a consciência da aposta, a elaboração de uma estratégia 
que leve em conta as complexidades inerentes às próprias finalidades, 
que possa se modificar durante a ação em função dos imprevistos, 
informações, mudanças de contexto e que possa considerar o eventual 
torpedeamento da ação, que teria tomado uma direção nociva 
(MORIN, 2005, p.91). 
 
 

Peters (2003) compartilha o entendimento de Vygotky (1996) e Morin (2005) no que 

concerne as limitações de um ensino que priorize o repasse de conteúdos em detrimento de 

um pensar reflexivo.  

Peters (2003) considera que o ensino de EaD 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 (2003, p.84) “ensinar e aprender são definidos fundamentalmente como 

processo de interação e comunicação”.  

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 
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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 sua a 

mesma se ajustaria sob medida ao caso do curso de matemática do CESAD. 

Neste sentido, Morin (2004) tem uma opinião divergente considerando que as “novas 

tecnologias, o computador, a videoconferência etc., passaram a ser indispensáveis. 

Evidentemente, não substituem um professor fisicamente presente” (MORIN 2004, p.54). 

Dessa forma, pode-se inferir que para Morin é imprescindível a presença física do professor, 

mesmo que seja em alguns momentos, em virtude de fatores afetivo-emocionais que 

influenciam o ato de aprender. Esses fatores ficam comprometidos quando a comunicação 

entre professor e aluno é intermediada por recursos tecnológicos. 

Esse entendimento não é compartilhado por Peters que baseado nos estudos de Moore 

(1993) considera 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 
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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 virtus que 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 freqüentemente. 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. 

 
 
2.5 Breves considerações sobre língua materna, linguagem matemática e dialogicidade. 
 

A definição de Língua Materna segundo Machado (1990) é a da primeira Língua 

aprendida. Para refletir o que designa a palavra língua o autor recorre a Saussure (1987, p.24), 

“A língua é um sistema de signo que exprime ideias”. Seguindo essa linha de raciocínio, nos é 

sugerido que a expressão é função central da língua, pois seria possível exprimir sem 

intenções de se comunicar, no entanto não pode haver comunicação sem expressão. Em 

contrapartida, Martinet (1967, apud MACHADO,1990),considera que se expressar sem 
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intenções de se comunicar representa um esvaziamento da ação, sendo efetivamente a 

compreensão mútua a função central da linguagem.    

Esse entendimento é ainda aprofundado no discurso de Freire (2005) “esgotada a 

palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente, a reflexão também, se 

transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá” (FREIRE, 2005, p. 90). Assim, a 

comunicação não é entendida como uma simples troca de mensagens ou como a imposição de 

ideias de um indivíduo a outro. Visto sob este prisma a comunicação é entendida como um 

ato político, uma partilha entre os sujeitos midiatizados pelo mundo, se aproximando bastante 

de seu significado de origem latina, convivência.      

Na concepção de Vygotsky (1991) a língua é um instrumento social, entretanto 

compreende o dualismo: fala interior e a fala comunicativa como funções primeiras da língua, 

estando essas falas inter-relacionadas entre si. A fala interior está atrelada ao nível de 

desenvolvimento do indivíduo e corresponde a uma forma de linguagem interna e assim 

estaria organizada em duas etapas subseqüentes: A etapa do planejamento visando uma 

solução para um determinado problema, seguida pela execução desse problema a partir da 

solução construída; E a fala comunicativa que está melhor associada à aprendizagem, sendo 

utilizada como medida de apelo a uma pessoa mais competente quando se percebe ser incapaz 

de resolver um problema por si mesmo. Além disso, considera que quando a fala 

comunicativa é internalizada, no caso de adultos e crianças maiores, ao invés de apelar para 

um indivíduo mais competente passa a apelar, sobretudo, a si mesmo, “a linguagem passa, 

assim, a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal” (VYGOTSKY, 1991, 

p.30).  

O processo de internalização das funções psicológicas superiores é mediado pelos 

signos e pelos instrumentos, sendo que para Vygotsky (1991) a diferença entre os dois reside 

no plano lógico funcional. Dessa forma, a função do instrumento está orientada externamente 

tendo como base as relações humanas, necessariamente, provocando mudanças na natureza do 

objeto considerado. Os signos não modificam em nada o objeto da operação psicológica, 

constituindo um meio de controle do próprio individuo perfazendo uma orientação interna. 

Além disso, quando considera o argumento da ligação real do desenvolvimento do signo e do 

instrumento na filogênese e na ontogênese, pondera: 

 
Da mesma forma como o primeiro uso do instrumento refuta a noção 
de que o desenvolvimento representa o mero desdobrar de um sistema 
de atividades organicamente predeterminado da criança, o primeiro 
uso de signos demonstra que não pode existir, para cada função 
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psicológica, um único sistema interno de atividades organicamente 
predeterminado. O uso de meios artificiais – a transição para a 
atividade mediada- muda, fundamentalmente, todas as operações 
psicológicas, assim como o uso de instrumentos amplia de forma 
ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções 
psicológicas podem operar. Neste contexto, podemos usar o termo 
função psicológica superior, ou comportamento superior com 
referência a combinação entre o instrumento e o signo na atividade 
psicológica.  (VYGOTSKY, 1991, p.62) 

 
 

Dessa maneira é possível perceber que na compreensão de Vygotsky (1991) todas as 

funções envolvidas no desenvolvimento de um indivíduo transcorrem de processo 

interpessoal sendo transformadas em um processo intrapessoal a partir de uma longa série de 

eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. Essa lei se aplica, por exemplo, a memória 

lógica, a atenção voluntária ou a formação de conceitos.  

Esse entendimento é reforçado no discurso de Freire (2005, p 155) “todo ser se 

desenvolve (ou se transforma) dentro de si mesmo, no jogo de suas contradições”. A palavra 

contradições representa nessa fala, uma conotação semelhante a dinâmica sugerida por 

Vygotsky (1991) entre fala interior e fala comunicativa.    

Quando considera a linguagem escrita, Vygotsky (1991) ressalta que ocorre uma 

transição de um simbolismo de segunda ordem para paulatinamente se transformar num 

simbolismo direto. Assim é possível destacar que a língua escrita é composta ao mesmo 

tempo por um sistema de signos que externa sons e um conjunto de palavras que, por sua vez, 

perfaz os signos das relações e objetos reais. No entanto, ao longo do processo de 

desenvolvimento do indivíduo a linguagem escrita converte-se exclusivamente num sistema 

de signos que simboliza as relações e objetos reais. 

Considerando esse aspecto Peters (2003) destaca que no caso dos cursos de EaD existe 

a mudança de uma linguagem oral para outra predominantemente escrita e este fato em si já 

reflete a necessidade de se estabelecer uma maneira diferenciada de se trabalhar 

pedagogicamente.  

Em relação às variações percebidas na transição de uma linguagem oral para uma 

escrita, Vygotsky (1996) constata que na fala oral, especificamente no caso do diálogo, a 

velocidade na dinâmica de transmissão da mensagem não favorece um processo de 

formulação complexo. O sujeito reage de modo quase que imediato ao enunciado, 

correspondendo a uma ação não premeditada; 
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 já no caso da escrita o tempo de transmissão é maior e assim o sujeito pode planejar 

sua fala, construindo rascunhos, mesmo que sejam rascunhos mentais. Nesse caso existe uma 

fala interior que guia o processo de construção da mensagem. No entanto, constata que na 

linguagem escrita como não estão presentes o suporte situacional que contextualiza a 

mensagem, a palavra e suas combinações são os únicos suportes para repassar o sentido, e 

muitas vezes cada palavra está imbricada de subjetividades únicas, assumindo uma conotação 

específica de acordo com o contexto apresentado. Essa constatação está evidente na reflexão 

construída por Vygotsky (1996, p 125) a partir da fábula A Libélula e a Formiga “As palavras 

‘Vá Dançar!’ têm um significado definido e constante, mas no contexto da fábula adquirem 

um sentido intelectual afetivo muito mais amplo. Significam tanto ‘Divirta-se’ quanto 

‘Morra’.”   

Nesse sentido, Machado (1990) compartilha o entendimento de Vygotsky (1991) 

enfatizando que a língua escrita compõe um sistema de representação da realidade muito além 

de mero sistema de códigos que substitui uma unidade linguística oral por outra escrita. Além 

disso, compreende que as duas formas de expressão se completam e se fundem, pois a língua 

é entendida como um sistema dinâmico que se erige nas relações de troca e interdependência 

entre as duas vertentes. Acrescenta ainda que como a língua é um instrumento social, um 

indivíduo para utilizá-la de forma plena deve possuir a dupla capacidade de expressão tanto a 

oral quanto a escrita, pois a “não habilitação para a escrita conduz à classificação de 

analfabetos para indivíduos plenamente capazes de falar” (MACHADO, 1990, p. 95).  

É importante salientar que a expressão escrita está desprovida dos signos específicos 

da linguagem oral. Pelo fato de não existir uma contiguidade espacial na comunicação, os 

sinais gestuais, expressões faciais ou tom de voz que estão vinculados ao articular uma fala, 

acabam não sendo incorporados na mensagem escrita. Dessa forma, uma mensagem 

transmitida oralmente quando transformada em uma linguagem escrita, pode assumir uma 

conotação totalmente diferente do que era pretendido. Diante disso é importante que nesta 

tramitação entre o oral e o escrito, se tenha o cuidado em acrescentar elementos que retomem 

os aspectos contextuais da fala no intuito de diminuir as ambiguidades e preservar o conteúdo 

da mensagem. Neste sentido, Bicudo e Guarnica (2006) acrescentam que discurso, escrita, 

oralidade e linguagem estão interconectados no aspecto interpretativo da comunicação. Esses 

autores ressaltam, ainda, a ideia que em um texto o autor apresenta a intenção de dizer o seu 

pensamento, contudo na dinâmica da interpretação, o leitor imerso em um universo de 

experiências plurais, pode atribuir um significado livre em relação a esse texto. 
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O que se fixa pela escrita é um discurso que se manifestou, mas que é 
fixado porque não se o diz mais. São as marcas materiais que, no 
texto, transportam a mensagem. A significação ao texto ocorre na 
leitura, no reviver dessas marcas materiais. Muito mais que uma 
decodificação de sinais gráficos, a leitura deve ser vista como um 
doar-se ao dito pelo texto, um ato de conhecimento. O que a leitura 
apresenta é a possibilidade de revelação do mundo ao leitor. 
(BICUDO & GUARNICA, 2006, p.51)  
 

Em relação à língua matemática tanto Machado (1990) quanto Bicudo e Guarnica 

(2006) concordam em afirmar que é representada fundamentalmente pela língua escrita, 

porém, diferentemente do que ocorrem nos textos escritos em língua materna, a pluralidade na 

interpretação fica reduzida a uma homogeneidade de conceitos, instrumentos e realidades 

contextuais que é partilhada com o grupo que manipula essa linguagem.  

Por outro lado, o próprio Machado (1990) contesta a proposição da matemática como 

o lugar da unidade ou do quantitativo, pois ainda que a matemática pareça sempre ser 

conduzida para a unidade, essa unidade é operada a partir de uma diversidade de 

possibilidades e conduz inevitavelmente a diversidades posteriores. Sendo assim, existe um 

processo de natureza cíclica, um eterno ir e vir entre a unidade e a variedade. A ambivalência 

existente na construção do pensamento matemático, fruto da reflexão de Machado, está em 

consonância com a lógica do pensamento complexo definido por Morin (2010), se 

contrapondo justamente a visão de uma matemática linear, com a técnica suplantando o 

sentido, ou mesmo do sentido construído a partir de sucessivas manipulações técnicas.  

Outro ponto apresentado por Machado (1990) que perfaz uma diferença significativa 

entre linguagem matemática e um texto escrito em língua materna refere-se à constituição de 

sentido dos signos. Os textos escritos em língua materna só simbolizam entidades reais ou 

ações quando as unidades linguísticas, denominadas “monemas”, estão articuladas entre si- 

constituindo a palavra - caso contrário este signo adquiriu apenas a conotação oral que lhe é 

correspondente- letra.  No caso específico da linguagem matemática cada monema já está 

diretamente simbolizando um ente, um conceito ou uma operação específica. 

Apesar das divergências, é possível identificar pontos de convergência entre a língua 

materna e a linguagem matemática, sobretudo por se caracterizarem como sistemas de 

representação da realidade, sendo que em ambos é possível construir aspectos qualitativos e 

quantitativos da realidade.  Além disso, mesmo a linguagem matemática sendo marcadamente 

escrita “è fundamental a mediação da oralidade, emprestada da língua Materna e que funciona 

como um degrau natural na aprendizagem da escrita” (MACHADO, 1990, P. 135). 
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Alias, é possível estabelecer uma dimensão dialógica na linguagem escrita, 

construindo uma abordagem que tenha como pretensão perpassar o simples repasse de 

informações sistematizadas, que rompa com uma metodologia inflexível e com qualquer 

modo de verificação da aprendizagem mecanicista. Nesse prisma, para que o dialogo seja 

concretizado pelo canal da linguagem escrita é necessário que esteja ancorada no tripé 

educador-educando-objeto do conhecimento. Nessa perspectiva, o dialogo é estabelecida 

antes mesmo que a ação pedagógica seja concretizada, seja em relação a preocupação como  

universo vocabular empregado no texto, seja no interesse que os exemplos e aplicações 

correspondam ao universo contextual dos sujeitos envolvidos.  

Freire (2005) afirma que os conteúdos programáticos devem ser escolhidos em uma 

dimensão que procure estabelecer uma conexão com os educandos, rompendo os limites da 

conveniência do educador pelo que esse considera ser melhor para o educando. O educador 

não pode partir de uma visão pessoal da realidade sob o risco do programa não conseguir 

êxito. É preciso levar em conta o indivíduo a quem se destina o programa. “Quem atua sobre 

os homens para, doutrinando-os, adaptá-los cada vez mais a realidade que deve permanecer 

intocada, são os dominadores” (FREIRE, 2005, p.98).   

Infelizmente, Fiorentini e Moraes (2003) constatam que na produção de materiais para 

o ensino a distância, muitos professores não se baseiam em pesquisas sólidas na área de EaD. 

Fundamentam-se em sua própria experiência enquanto professores de um sistema 

convencional de educação e se apoiam no livro-texto como modelo para a escrita. Por outro 

lado, o próprio educando, advindo de um sistema presencial convencional de educação, é 

influenciado mesmo que de maneira implícita, até mesmo inconsciente a não desenvolver o 

papel de ator ativo na construção do seu conhecimento. Esses fatores provocam uma série de 

desilusões, pois a educação a distância não deve ser alienante, uma vez que compreende uma 

modalidade de educação que acima do emprego de tecnologias inovadoras exige uma quebra 

no paradigma “tradicional de ensino”. 

Sobre a ótica de uma ação “antidialógica”, Freire (2005) afirma que se utiliza de 

estratégias como “a conquista”, a divisão para manter a opressão, a manipulação e a invasão 

cultural. Entende-se como a estratégia da conquista a ação de dominação em relação ao outro, 

seja de uma maneira mais autoritária seja por uma ação paternalista, contudo a finalidade se 

reflete no mesmo propósito manter o status quo. A divisão representa um jeito que o 

antidialógico se vale para diminuir o poder coletivo facilitando o controle dos indivíduos. Já a 

manipulação é uma técnica de dominação de massas oprimidas, que em princípio poderia 
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representar possibilidades de diálogos, mas, no entanto, não se constituem como tal pelo fato 

de perfazer o interesse do dominador em ultima análise.  

Por fim, Freire (2005) comenta sobre a técnica da invasão cultural, representando uma 

maneira de impor a cultura dominante sobre os oprimidos. Nesse contexto a escolha dos 

conteúdos programáticos não seria realizada em nenhum momento pelos educandos, pois os 

considera como pessoas desprovidas de conhecimentos e que possuem a incumbência única 

de serem ensinados. Quando por outro lado os educandos não atingem o propósito 

estabelecido pelo programa, para justificar o fracasso, os dominadores alegam “a 

inferioridade”, ou “preguiça” ou porque são “mal-agradecidos” e, em algumas situações, 

porque representam alguma minoria étnica.      

Dessa maneira, um grande desafio tem consistido em desenvolver a linguagem 

matemática no plano pedagógico, ambiente marcado pela subjetividade e pensamentos 

plurais. Uma sugestão acenada por Machado, nesse contexto, consiste em harmonizar a visão 

global de cada seção de ensino com um caráter mais analítico, buscando aprofundar o tema, 

associando-o a situações concretas sem, contudo, desmerecer o processo de abstração. Além 

disso, ressalta a importância das estimativas, das questões em aberto ou  impossíveis de serem 

respondidas quando se adota uma postura linear, “tecnicista” da matemática.   

          



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DA 

DISCIPLINA CÁLCULO I DO CESAD. 

 

 

Buscamos refletir sobre como a administração dos recursos na plataforma MOODLE, 

no caso específico da disciplina Cálculo I, afetou os processos de comunicação entre alunos, 

tutores e professor coordenador da disciplina. Em seguida Procuramos evidenciar as 

contribuições de seis alunos que participaram das três etapas da pesquisa, analisando como o 

processo de comunicação estabelecido na supracitada disciplina influenciou o processo de 

ensino-aprendizagem de alguns dos conteúdos trabalhados.  

 

3.1 Breve reflexão sobre o processo de comunicação na plataforma MOODLE tendo por  

base  a disciplina Cálculo I do CESAD em 2010/2.     

            

De acordo com Valente e Moreira (2007) tem surgido nos ultimos anos o 

aparecimento e expansão de inúmeras plataformas que agregam vários recursos e são 

utilizadas com finalidades educacionais, sendo que de maneira geral essas plataformas, 

incluindo a plataforma MOODLE, se apoiam em um paradigma construtivista de 

aprendizagem. A capacidade de “moldar” a plataforma quase sempre  se constitui como 

incubência de professores e administradores, no entanto os alunos, que em teoria seriam os 

construtores do conhecimento, ficam limitados as oportunidades disponibilizadas pelos 

gestores. Neste sentidoValente e Moreira (2007) refletem que existe o risco de um ambiente 

de aprendizagem que foi concebido sob uma ótica construtivista ser redirecionado totalmente 

para ambientes Skinnerianos de vertente psicológica behaviorista. 

Em relação ao MOODLE devemos destacar que é um acrônimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica 

orientada a objetos). Ele foi e continua sendo desenvolvido por um grupo de centenas de 

programadores dispersos no mundo e que disponibiliza apoio profissional para sua instalação, 

desenvolvimento de software livres e tradução para dezenas de idiomas. Atualmente constitui 
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em um sistema que abrange 54% do mercado internacional no segmento de apoio on-line ao 

ensino e aprendizado, sendo adotado por instituições como a Universidade Aberta da 

Inglaterra e Universidade Aberta do Brasil.  

O MOODLE, assim como outras plataformas para fins educacionais, foi construída 

visando atender aos princípios caracterizadores de ambientes educacionais propagados por 

diversos educadores entre eles David Jonassen (1991), apud Valente e Moreira (2007), 

observados na Figura 4. 

 

 

FIGURA 4- Características que os ambientes de aprendizagem devem enfatizar  

 

Fonte: Valente e Moreira (2007, p 784). 

 

Seguindo este entendimento e de acordo com informações coletadas na página do 

CESAD, o aluno da UAB/UFS tem acesso a vários recursos disponibilizados na plataforma 

MOODLE, sendo destacado: 

 
• Conteúdo programático (syllabus) das disciplinas; 
• Fórum de discussão; 
• Tarefas complementares; 
• Chat; 
• Quadro de avisos de eventos e atividades; 
• Interação com os tutores; 
• Objetos de aprendizagem.( UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SERGIPE, 2011 ) 
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Peters (2003) destaca dez funções apontadas por designers instrucionais que 

originalmente não foram criadas com finalidades pedagógicas. No entanto, é útil analisá-las 

no intuito de vislumbrar as possibilidades que podem ser arquitetadas na construção de um 

projeto didático pedagógico para cursos de EaD. Procuramos verificar também quais dessas já 

estão sendo disponibilizadas pelo CESAD e quais foram utilizadas pelo PCD1 na disciplina 

Cálculo I. As dez funções são: 

(i) Apresentação da informação- as funções tradicionais desempenhadas pelo 

professor, de oferecer, apresentar, mostrar e exemplificar conteúdos podem ser 

potencializadas no ambiente informatizado, já que os recursos multimídias podem 

aperfeiçoar estas funções. O CESAD a utiliza com o nome de syllabus. Em 

Cálculo I foi disponibilizada em 15 tópicos referentes ao conteúdo programado 

para a semana de estudo; Entretanto, o material disponibilizado era geralmente o 

material impresso digitalizado. 

(ii) Armazenamento- os estudantes e professores podem construir arquivos 

eletrônicos de maneira sistemática salvando as informações tematicamente 

relevantes.  

(iii) Recuperação- com ajuda de servidores de busca pode-se obter informações em 

banco de dados interno e externo. Muito utilizado pelo PCD1 que disponibilizou 

links externos, principalmente pelo fato da plataforma não dispor de muito espaço 

virtual disponível. 

(iv) Comunicação- por meio de correio eletrônico, chats, fórum de discussão pode 

haver interação entre colegas e professores de maneira síncrona ou 

assincronamente. Toda comunicação disponibilizada na disciplina foi realizada 

assincronamente, porém deve-se considerar que o fórum de discussão assumiu um 

caráter de quadro de avisos de eventos e atividades. O PCD1 tentou estabelecer 

uma comunicação via Skype porém em virtude de alguns problemas, detalhados 

no decorrer do texto, a comunicação por intermédio dessa ferramenta não foi 

concretizada. Embora o CESAD tenha disponibilizado o chat, este recurso 

também não foi utilizado.  

(v) Colaboração- com ajuda da comunicação é possível construir um planejamento 

visando trabalhar com parcerias em projetos com os membros de grupos auto-

organizados. 
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(vi) Browsing – a expansão da tradicional busca de informações é potencializada em 

virtude da rede global de informações. O exercício desta busca auxilia numa 

“aprendizagem autônoma” e foi incentivado pelo PCD1disponibilizando inclusive 

links de sites e sugestões de softwares elementares para a leitura de alguns 

arquivos. 

(vii) Multimídias- a combinação entre as várias formas de apresentação de um mesmo 

conteúdo, texto, áudio, imagens, gráficos, vídeos, animações compõem uma 

estruturação didática rica. Foi disponibilizado pelo PCD1 links para video-aulas 

produzidas por ele próprio, entretanto houve alguns problemas os quais serão 

detalhados ao longo desse trabalho. 

(viii) Hipertexto e hipermídias- que permite ao docente desenvolver a aprendizagem de 

maneira não linear, definindo a sequência do estudo de acordo com suas 

conveniências e possibilitando a construção de uma flexibilidade cognitiva. Este 

tipo de trabalho requer um tempo de produção e auxilio de uma equipe tecnologia 

da informação, entretanto, houve alguns problemas relacionados ao despenho 

desta equipe como podemos constatar no decorrer do texto.  

(ix) Simulação- permite ao estudante observar ou controlar realidades simuladas, 

sendo esta simulação, particularmente, útil em experiências em laboratórios 

virtuais, visitas a museus, experiências cientificas ou análises de tendências 

macroeconômicas. Não foi disponibilizado e também não é contemplado como 

recurso do CESAD. 

(x) Realidade virtual- permite representar fatos complexos e abstratos por meio de 

programas específicos. Não foi disponibilizado e seria algo que poderia auxiliar 

bastante o entendimento da disciplina Cálculo I. Inclusive, atualmente, existe 

software gratuitos como: Winplot que auxilia na construção gráfica de funções e o 

WxMaxima,  similar a software como Mathematica e Maple, que entre outras 

funções desenvolve cálculos de limites, derivadas e integrais. 

 

Associados aos espaços virtuais, Peters (2003) acena para algumas mudanças na forma 

como os estudantes aprendem. Constata que estas aprendizagens assumem contornos 

específicos que podem favorecer a aquisição de competências diferenciadas de estudantes 

convencionais. Assim entre as muitas formas de aprendizagem apontadas, pode-se destacar:  

(a) Aprendizagem autônoma- o aluno é posto em primeiro plano sendo ele próprio 

quem gerencia seu aprendizado enquanto que, os professores exercem funções de 
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orientadores. Na realidade no primeiro período o aluno necessita de uma 

adaptação para esta realidade, sendo comum muitos solicitarem aulas. Cabe a 

instituição desenvolver um projeto de acompanhamento nos centros de apoio 

presenciais para dirimir as inseguranças nesta etapa. 

(b) Aprender por exploração- baseado no espaço de hipermídia e hipertexto permite 

aos estudantes guiarem seus estudos de acordo com seus interesses sob uma ótica 

que não valoriza o sequencial e sim o pensamento multicanal, estrutural; Possui o 

risco de o aluno perder o rumo em seus estudos ou recair em uma sobrecarga 

cognitiva por excesso de informações. No caso do CESAD é preciso construir um 

trabalho cooperativo entre PCD e Coordenação de tecnologia da informação e 

Coordenação pedagógica para existir materiais que possam perpassar uma 

estrutura linear, pois na disciplina analisada os textos eram postados no formato 

de textos impressos digitalizados. 

(c)  Aprender procurando informação- em um espaço virtual que inicialmente é 

difuso, multifacetado, amplo e extenso, orientar seu estudo, ordenar as 

informações relevantes são habilidades que favorecem uma aprendizagem 

autônoma. Foi possível verificar que em alguns casos os alunos demonstraram 

dificuldades em aprender usando os recursos da plataforma justamente pelo 

comportamento difuso, extenso e complexo.  

(d) Aprender por comunicação- é possível distinguir três formas básicas de interação 

em ambientes informatizados: por correio eletrônico onde uma pessoa se 

corresponde com outra, o fórum de discussão em que uma pessoa se corresponde 

com várias outras e a videoconferência e o chat que permitem que várias pessoas 

se comuniquem com várias outras. Todas estas formas de comunicação têm a 

pretensão de mostrar que o estudante não está sozinho; Além disso, os estudantes 

precisam se adaptar a desenvolver a comunicação em ambiente difuso e instável. 

A conferência virtual pode ser o ponto central para se construir um planejamento 

que oriente para uma aprendizagem colaborativa, de maneira que atividades em 

pequenos grupos favoreçam a prática de um trabalho com parcerias, quer na 

solução ou “otimização” de um problema, quer na construção de um projeto 

pedagógico, pois no caso da disciplina Cálculo I somente a comunicação via 

correio eletrônico foi utilizada e assim mesmo de maneira reduzida e 

extremamente pontual como podemos observar no decorrer do texto. 
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Procuramos destacar na Tabela 2 o número de visualizações em relação a alguns recursos 

disponibilizados nesta disciplina. 

 

TABELA 2- Recursos disponibilizados pelo CESAD e freqüência de visualização pelos alunos de 

Cálculo I. 

RECURSOS VISUALIZAÇÕES 

Fórum de noticias 565 

Planejamento acadêmico 14 

Aulas em Vídeo 33 

Conta Skype 6 

Aplicativos para o Windows 9 

Gabarito AP1 226 

Gabarito AP2 234 

Gabarito AP3 205 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

Como podemos observar na Tabela 2, houve 565 visualizações no fórum, mas deve-se 

levar em consideração que não houve nenhuma contribuição por parte dos alunos. Além disso, 

foram postadas 10 mensagens pelo PCD1 e duas mensagens lançadas por tutores. Assim, 

pudemos observar que o número de visualizações no fórum foi muito pequeno, numa média 

de 50 visualizações por mensagem. Como nessa disciplina existiam 490 alunos que cursavam 

licenciatura em matemática, constatamos que a maioria nem se quer acessou a plataforma. 

Nas secções do planejamento acadêmico e de aulas de vídeo observamos que 

ocorreram menos visualizações ainda e seu conteúdo não estava disponibilizado. No caso da 

seção planejamento acadêmico ocorreu um equivoco por parte do PCD1 que disponibilizou o 

conteúdo em um ambiente de envio de tarefas, o que dificultou o acesso pelos alunos.Neste 

caso, PCD1 justificou afirmando que não houve prejuízos reais uma vez que “ele é 

disponibilizado pelo CESAD a todos os alunos” (PCD1 via fórum, 16/09/2010). Já o problema 

com os vídeos ocorreu porque a plataforma não disponibilizou espaço virtual suficiente para 

estes fins. Então, inicialmente o PCD1 tentou viabilizá-los por meio de links externos, mas 

houve problemas. Então o professor buscou outra alternativa afirmando que as vídeo-aulas já 

estavam “disponíveis no CESAD para cópias. Solicitem que alguém venha fazer a cópia 

(cerca de 800 mb) para levá-las ao seu polo.”(PCD1 via fórum, 4/10/10).  
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Contudo, a tutora a distância do polo de Estância, na reunião do dia 14/11/2010 com 

tutores e PCD1, na verdade o CESAD não disponibilizara o material para os alunos, 

justificando que os vídeos estavam fora dos padrões de exigência do CESAD. Porém, nem o 

PCD1 tinha conhecimento desse fato. Nessa circunstância, o professor disponibilizou esse 

material para esta tutora em particular, mas nem todos os alunos tiveram acesso. 

 Em relação a liberação de espaço virtual na plataforma, essa situação não foi isolada, 

houve problemas em relação ao envio de tarefas de alguns alunos, porque estes estavam 

limitados a 500kb por arquivo e no caso da disciplina Cálculo I os arquivos eram na maioria 

das vezes digitalizados e precisavam ser formatados em programas específicos para diminuir 

o tamanho virtual. Alguns alunos revelaram não possuir esta habilidade e se sentiram 

prejudicados neste sentido. Em outro momento o PCD1 comentou no fórum sobre um 

problema dessa natureza: 

 

Solicitei diversas ocasiões ao setor de TI do CESAD a colaboração no 
sentido de que os mesmos dispusessem na plataforma as ferramentas 
necessárias para o envio de lotes de arquivos ou ferramentas para a 
descompactação. Essa última apesar de ter link para tal simplesmente 
não funciona porque os senhores da equipe de TI do CESAD 
desconhecem o seu uso ou não imagina que a plataforma tem recursos 
que devem ser implementados desde o seu início. A comunicação com 
eles se torna por demais demorada. Passam dias para retornar 
mensagens e assim mesmo encontrando-se em um patamar como se 
fossem os donos da verdade em TI. O fato é que as aulas de revisão 
estavam prontas, mas não houve a cooperação dessa equipe já 
mencionada em destinar os aplicativos necessários para a 
(des)compactação de arquivos no sistema, inclusive ferramentas de 
cópias de segurança (backup). Uma vez que os senhores da TI se 
abstiveram ao seu trabalho eu estou disponibilizando a vocês o 
arquivo das aulas de revisão juntamente com o arquivo compactado 
das figuras que geram todas as páginas das aulas de revisão (PCD1 via 
fórum, 7/11/2010). 
 

 
Pela declaração observamos que a CTI do CESAD não colaborou para que os recurso 

disponibilizados pela plataforma fossem melhor utilizados pelos alunos. 

A Tabela 3 relaciona o quantitativo das visualizações das respectivas atividades a 

distância, o gabarito da AD e o retorno das atividades a plataforma.  
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TABELA 3- Atividade a distância (AD) versus visualizações e participações dos 

alunos de Cálculo I.  

 
Atividade a 

Distância (AD) 
Visualizações da 
AD na plataforma 

por alunos. 

Quantitativo dos alunos 
que retornaram  AD . 

Visualizações  do 
gabarito da AD  na 

plataforma por alunos. 
AD1 86 238 - 
AD2 85 103 - 
AD3 134 43 186 
AD4 88 71 133 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 
 

Observamos que no caso das AD1 e AD2 o quantitativo de alunos que abriu as 

respectivas secções foi menor que o número de alunos que retornou a atividade. Este dado 

revela que existia uma interação entre os colegas de maneira que uma parte dos alunos 

acessava qual atividade deveria ser enviada como componente da avaliação e transmitia estas 

informações para seus colegas mais próximos e esta interação não ocorria via plataforma 

MOODLE.  Já em relação a AD3 e AD4 este comportamento se inverteu. Entretanto, devemos 

ressaltar que no lançamento da AD3 houve um equivoco por parte do PCD1 e o prazo foi 

estendido por mais 2 dias, porém a secção foi visualizada apenas por 18 alunos, “devido a um 

equívoco de minha parte não inseri corretamente a atividade AD3 na parte apropriada de envio 

de arquivo único. Devido a isso não havia como encaminhar o arquivo pela plataforma”. 

(PCD via plataforma, 08/12) 

Além disso, os dados externados na Tabela 3 não indicam necessariamente que 

quantitativo representa alunos diferentes. Assim, na AD1 consta que 86 alunos acessaram a 

plataforma, porém o mesmo aluno pode ter acessado mais de uma vez a mesma secção. Já o 

quantitativo dos que retornaram a atividade representa o número de arquivos existentes. 

Entretanto, nem todos os arquivos foram respondidos de maneira adequada. Houve inclusive 

alguns casos de alunos que enviavam fotos ou documentos de cunho pessoal na esperança que 

o tutor por displicência nem abrisse o arquivo enviado e atribuísse alguma nota 

inapropriadamente, este fato ocorreu comigo na condição de tutor da disciplina Cálculo I e 

com mais dois colegas. 

Em relação aos dados referentes ao gabarito das AD1 e AD2 não foi explicitado o 

quantitativo nos arquivos coletados, Entretanto, quando observamos os dados da AD3 e AD4 

observamos que o acesso foi bem superior ao envio de documentos. Esta situação ocorreu 
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porque possivelmente os alunos procuravam utilizar os gabaritos das AD como materiais para 

o estudo das provas presenciais. 

Assim, de acordo com os dados analisados, pudemos constatar que houve poucos 

acessos a plataforma por parte dos alunos, representando uma percentagem inferior a 20% dos 

alunos matriculados na disciplina, se considerarmos a média de visualizações nas secções de 

maior acesso. Além disso, parte dos que acessaram a plataforma tiveram problema na 

comunicação, ocorrida entre outros fatores, por ruído relacionado ao meio - problemas 

técnicos na plataforma, pois vários recursos não estavam disponíveis em virtude de problemas 

relacionados a espaço virtual-e ruídos relacionados a codificação da mensagem- alguns alunos 

não sabiam compactar seus arquivos. 

 

 

3.2 Os processos de comunicação e as implicações na aprendizagem da disciplina 

Cálculo I do CESAD. 

 

Organizamos os relatos dos seis alunos que participaram das três etapas da pesquisa, a 

partir dos dados coletados na plataforma ou pelas contribuições via questionários ( ANEXOS 

II, ANEXOS III, ANEXOS IV, ANEXOS V e ANEXOS VI). Vale ressaltar que estes relatos  

tiveram interferências dos colegas, tutores e professor coordenador da disciplina Cálculo I. 

Para preservar eticamente os seis alunos envolvidos os denotamos por A1, A2, A3, A4, 

A5 e A6. As intervenções de colegas são identificadas pela denominação C1, C2, C3, C4...C30, 

acompanhadas pelos respectivos polos ao qual estavam vinculados. 

Em relação aos tutores a distância os denotamos por TD. Como para a disciplina 

Cálculo I foram disponibilizados 10 tutores a distância, os índices foram estabelecidos de 

acordo com o disposto no Quadro 3. 
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QUADRO 3- Observações feitas em relação às contribuições prestadas pelos tutores a distância (TD) 

diante das atividades postadas pelos alunos na plataforma relacionadas a disciplina Cálculo I (2010/2). 

TUTOR A 
DISTÂNCIA 

POLO DE 
ATENDIMENTO. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

TD1 

 
Japaratuba 

Não detalhava os comentários referentes a resolução, 
procurava justificar a atribuição de nota em cada questão. 
Vale ressaltar que os alunos tiveram acesso à resolução de 
cada questão através do gabarito postado pelo professor 
coordenador de Cálculo I. 

TD2 
Porto da folha e 
Brejo Grande 

Comentava pouco, entretanto procurou parabenizar os alunos 
pelos acertos. 

TD3 
Colonia 13 e 

NSª das Dores 
Comentava pouco, procurava justificar a atribuição de nota 
em cada questão.  

TD4 
Gloria, Carira, Areia 

Branca 

Realizava comentários de maneira dialógica, parabenizando 
os acertos e destacando os erros como caminhos na 
construção do conhecimento. 

TD5 Arauá 

Os comentários detalhados foram enviados por e-mail. Este 
recurso foi usado porque as ferramentas disponibilizadas na 
plataforma são limitadas, dificultando o uso dos símbolos 
matemáticos usados em Cálculo I. Porém esta prática não 
permite que os comentários sejam compartilhados com 
outros colegas via plataforma, servindo apenas para a 
consulta do emissor da atividade. 

TD6 Poço Verde 
Apenas lançou as notas, não contribuindo com nenhum 
comentário. 

TD7 Propriá Apenas lançou as notas 

TD8 Laranjeiras 

Não comentou nenhuma atividade, nem se quer lançou as 
notas das mesmas, porém nesta secção as notas servem para 
conferência. A atribuição de notas é realizada em secção ao 
qual não tivemos acesso, porém as denuncias que alguns 
alunos levantaram a respeito de emissão de notas erradas 
pelos tutores podem ter procedência.   

TD9 São Domingos 
Não comentou nenhuma atividade, nem lançou as notas das 
mesmas. 

TD10 Estância 
Não comentou nenhuma atividade, nem lançou as notas das 
mesmas. 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

 

O tutor a distância possuía como principal incumbência a orientação dos conteúdos 

dessa disciplina para os alunos. Entretanto, como observamos, esta orientação era estabelecida 

através de uma divisão por pólos.  Pudemos também perceber, no decorrer da analise desse 

trabalho, que não havia um trabalho coletivo na condução das orientações e, que essa medida 

foi adotada para que não houvesse sobrecarga de trabalho de um tutor em detrimento de outro.  

A divisão do trabalho do TD por polos gerou, também, algumas confusões por parte 

dos alunos que não sabiam por vezes a quem direcionar sua solicitação. A aluna questionou 

“Quantos tutores há em cada matéria? às vezes mandamos e-mail pra um então outro 
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responde [...] raro o tutor que responde” (C1 do polo de Estância). Essa situação não foi única, 

como pudemos observar no dialogo extraído da plataforma MOODLE: 

 

Segunda, 15 de Novembro 2010 
C2, Aluno do polo de Arauá [08:37 AM]: Bom Dia TD2, estou com uma 
dúvida não sei quem é meu tutor de Calculo1,sou do Polo Arauá. 
terça, 16 November 2010 
TD2 [06:51 PM]: Sua tutora de Cálculo I é TD5. 
 

 

Se por um lado existiu a indignação de alguns alunos por fatos desta natureza, por 

outro existiu uma indignação ainda maior de grande parte dos tutores por constatarem que o 

aluno, depois de decorrido meses do inicio do período letivo, não sabia nem qual era o nome 

do tutor responsável por sanar suas dúvidas. A partir dessa constatação surgiu mais uma 

observação: a plataforma apresentava-se de maneira difusa e muitos alunos não estavam 

habituados a aprenderem por exploração como definido por Peters (2003). 

Um dos poucos momentos em que o tutor a distância pôde exercer a tutoria em relação 

aos conteúdos da disciplina Cálculo I em 2010/2 ocorreu mediante sua contribuição a partir 

dos comentários referentes ao enviou das atividades a distância (AD) que ao todo foram 

quatro, pois o fórum de discussão não foi utilizado neste período para fins acadêmicos, serviu 

apenas como fórum de avisos. As questões trocadas de maneira individual também não 

permitiam esta prática pelas limitações técnicas inerentes a esta ferramenta. Alguns tutores 

enviaram suporte via e-mail pessoal, porém isso ocorreu de maneira excepcional, pois de 

acordo com conversas informais com os colegas TD isso não representava uma rotina. Não 

houve auxílio via chat ou videoconferência. Assim, as observações gerais apresentadas no 

Quadro 3 estão limitadas exclusivamente a contribuição dos tutores quanto a AD1, AD2, AD3 

e AD4.  

É importante ressaltar que os tutores TD1, TD2 e TD3 adicionaram a sua contribuição a 

pesquisa respondendo o questionário e disponibilizando dados referentes a correspondência 

individual com os respectivos alunos dos polos ao qual estavam vinculados. 

A contribuição do PCD1 foi baseada nos avisos postados no fórum, e-mail enviados 

aos TD, questionário aplicado e material impresso. 

Devemos ressaltar que em algumas mensagens coletadas na plataforma MOODLE ou 

por correio eletrônico, editamos o nome dos sujeitos em evidência, substituindo-o pela 

denominação correspondente, no intuito de preservar eticamente os envolvidos. 
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3.2.1. Inter-relação dos sujeitos da pesquisa no contexto da disciplina Cálculo I do 

CESAD. 

 

3.2.1.1. Aluno A1 

 

A1 tem 27 anos, solteiro, sem filhos, pós-graduado em engenharia de software e 

trabalhando como analista de sistema. Ingressou no curso em 2010 estando vinculado ao polo 

de laranjeiras e afirmou que o curso a distância representa uma modalidade de ensino 

interessante, entretanto, não da maneira como estava sendo desenvolvido. 

Em relação ao fórum de discussão não considerava uma ferramenta importante por 

isso nunca a utilizou “Para mim esses fóruns só servem para as matérias que a leitura é a 

principal ferramenta, para as matérias de cálculo são péssimas”. 

No ambiente virtual A1 não interagiu com colegas e professores, entretanto afirmou 

que o contato com professores e tutores foi estabelecido por meio da plataforma MOODLE. 

“No período que cursei nem sabia quem era e nem mantive comunicação”, dessa forma, 

constatamos que a interação entre A1 e PCD foi inexistente. Além disso, constatamos também 

que a interação entre A1 e tutor a distância foi extremamente limitada, “Eles se esforçam, mas 

acho que foge do controle deles, pois eles não criam os materiais [...] e até muitas vezes nem 

sabem pra onde vai, é complicado”. 

 Já em relação ao contato com colegas, A1 afirmou que era estabelecido de maneira 

presencial. Contudo, quando questionado se o polo de apoio presencial compunha um 

ambiente favorável para o aprendizado, afirmou: “Nem sei, pois nunca fui lá para estudar, a 

única vez que fui, achei um local um tanto quanto nebuloso, não tão propício ao estudo”, 

entretanto, afirmou que “mesmo sem terminar de cursar a matéria ajudei vários a estudar, mas 

infelizmente a base deles não ajudava muito”.  

Vale ressaltar que no caso de A1, como já era graduado na área de exatas já havia 

cursado a disciplina Cálculo I e, por conseqüência, os conteúdos tratados na disciplina não 

representavam algo novo. A principal razão por optar cursar novamente a disciplina estava 

relacionada aos entraves burocráticos para aferir os créditos da mesma ao seu currículo. 

Possivelmente por isso não enviou nenhuma das quatro atividades a distância dessa disciplina, 

pois esperava pela equivalência da disciplina já realizada em outro curso, o que de fato 

posteriormente foi concretizado.  
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Em relação ao material impresso da disciplina, A1 destacou como pontos positivos “O 

livro é bem básico, mas consegue transmitir a essência da matéria”. Em relação a linguagem 

usada no material impresso de Cálculo I,  ponderou “No meu caso como já conhecia a 

matéria, me serviu de guia, só acho que ele deveria ter mais exercícios resolvidos e mais 

exercícios para o aluno fazer também”.  

 O PCD1 considerou que o material impresso possui falhas de editoração, porque ele 

“foi tacitamente modificado por funcionária que se encontrava trabalhando na editoração e 

achou por sua livre e espontânea vontade alterar o que não era de sua competência. Daí o livro 

se tornou mais um problema do que uma solução” (PCD1 por questionário).  Este aspecto 

pôde ser constatado em diversas páginas, de forma que o autor faz menção a algum gráfico ou 

esquema como se estivesse localizado em uma determinada posição e a figura está fora de 

contexto, dificultando o entendimento do conteúdo, a exemplo das páginas 16, 18, 27 ou 38 

do material impresso. Uma parcela de responsabilidade desse fato foi atribuída a 

Coordenadoria de Material Didático que permitiu a impressão do livro editado sem o 

conhecimento do professor. Entretanto, devemos salientar que observamos no material 

didático uma forte tendência ao desenvolvimento da aprendizagem algorítmica em detrimento 

das outras. 

Para Huete e Bravo (2006) são quatro tipos de aprendizagem matemática: 

Memorização busca um armazenamento da informação alcançada por meio de técnicas 

permitindo que seja preservada por longo prazo; Aprendizagem Algorítmica requer que se 

faça uso da memória para aplicar o procedimento correto, representando uma compreensão 

instrumental sem necessariamente chegar a compreender seu funcionamento, possuindo uma 

aproximação com o modelo Behaviorista de estímulo-resposta; Aprendizagem de Conceitos, 

no caso da matemática, não é fácil de ser concretizada pelo nível de abstração existente.Não 

podendo ser transmitida por simples definições porque um conceito matemático não é 

definido por si mesmo e, neste caso, representa uma complexa rede hierárquica. Por fim, a 

Resolução de Problemas trata de um processo que exige grande dose de reflexão, habilidades 

e possibilita um nível de interação alto, por requer estratégias de resolução em equipe e 

incentivar o trabalho de pesquisa. 

O PCD1 projetou não só o material impresso, mas o curso de Cálculo I disposto na 

plataforma favorecendo, sobretudo, uma aprendizagem algorítmica, contrastando com a base 

epistemológica adotada pela plataforma MOODLE que estaria mais ajustada a uma 

Aprendizagem de Conceitos e Resolução de Problemas. Neste aspecto percebemos uma 
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aproximação com as considerações externadas por Valente e Moreira (2007) no que diz 

respeito o professor redirecionar o curso para ambientes Skinnerianos. 

Outro ponto destacado por A1 refere-se a divergência que existiu entre avaliação 

presencial de Cálculo I (AP) e as atividades  a distância (AD), bem como as questões 

existentes no material disponibilizado pela instituição, o que acabou por  dificultar como 

deveria conduzir os estudos para conseguir êxito nas avaliações. Além disso, reforçou que “o 

principal aspecto negativo são os exercícios resolvidos que não há, bem como os exercícios 

mais próximos com a realidade das provas”. 

Sobre o fórum de discussão, consideramos que o mesmo poderia ser utilizado como 

ferramenta que valorizasse um pensar reflexivo. Uma questão presente no material impresso 

(MI) da disciplina Cálculo I que poderia funcionar adequadamente no fórum seria: “Encontre 

exemplos do cotidiano em que haja a possibilidade de estabelecer uma associação entre duas 

variáveis. Se possível, faça uma tabela de valores identificando as grandezas envolvidas” (MI, 

p.26). 

Outra sugestão nossa de trabalho no fórum seria construir alguns questionamentos a 

partir de um levantamento dos erros mais comuns em provas e atividades enviadas pelos 

alunos, procurando explorar esses erros, possibilitando que os próprios alunos os 

identificassem e desenvolvessem estratégias diferenciadas de soluções.     

 

3.2.1.2. Aluno A2 

 

A2 tem 24 anos, solteiro e trabalha como agente comunitário de saúde. Ingressou no 

CESAD em 2009, porém afirmou que não cursou disciplinas no ano do ingresso porque 

considerou o ensino ofertado precário, retornando somente em 2010. Escolheu cursar 

licenciatura matemática por se identificar com a matemática quando estudante da educação 

básica, além de considerar o mercado de trabalho promissor. A modalidade de ensino foi 

escolhida por se ajustar a sua rotina de trabalho “optei por esta modalidade pelo simples fato 

de estar mais próximo da minha cidade e levando em consideração que trabalho”. 

 A proximidade a instituição, no caso o polo, foi adotada por A2 como principal 

motivo para a escolha da modalidade de ensino. Entretanto, quando verificamos que A2 

morava em Aquidabã e estava vinculado ao polo de Japaratuba, com distância estimada de 45 

quilômetros, cujo tempo de trajeto previsto é de 50 minutos, devido às más condições da 

estrada, constatamos as dificuldades que precisaram ser superadas para que A2 pudesse 
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realizar este curso. Além disso, em nenhum momento esta situação foi posta como obstáculo, 

pelo contrário, atribuiu a distância de deslocamento como uma condição favorável.  

A2 afirmou que dedicava 15 horas por semana para o estudo das disciplinas, o que 

contrasta com a percepção geral do PCD1 a esse respeito, “LEITURA AINDA É 

FUNDAMENTAL PREGUIÇA É FATAL”, ANEXO X. Esse pensamento foi externado em 

várias fontes, inclusive em algumas das AP e AD. Nesse aspecto podemos estabelecer um 

paralelo com a comunicação antidialógica acenada por Freire (2005).   

Contudo, mesmo alegando dedicar 15 horas semanais para o estudo constatou que não 

conseguiu obter progresso especialmente no que concerne o aprendizado da disciplina Cálculo 

I “não consigo evoluir”. Esta fala contrasta com a percepção de PCD1 que repassa uma 

mensagem implícita que se o aluno não aprende é porque houve preguiça, por outro lado o 

aluno não participava do fórum de discussão da disciplina Cálculo I,“Pelo que recordo da 

minha ‘desevolução’ curricular nunca participo dos fóruns”. Esta fala pode estar atribuída a 

baixa auto-estima por não conseguir entender o conteúdo. 

 Quando decidiu realizar o curso na modalidade a distância acreditava que seria uma 

proposta metodológica interessante, entretanto se frustrou com a maneira como estava sendo 

desenvolvido o processo de ensino, “Achei totalmente sem infraestrutura e os métodos de 

ensino eram e são realmente muito distantes de satisfatórios”. 

Em relação ao contato com professores tutores e colegas, afirmou que não interagiu 

com freqüência. Em relação ao dialogo com o professor coordenador da disciplina Cálculo I 

considerou “desconheço o discurso pessoal dele, o material fala por si só [...] frio e distante da 

minha realidade”. A interação com o tutor a distância demonstrou ser limitada, porém afirmou 

“tá começando melhorar, está a intenção”. 

 Em relação aos colegas a interação foi praticamente inexistente e quando questionado 

se eles representavam sujeitos importantes no seu processo de aprendizagem afirmou “Se eu 

os conhecesse e soubesse quem os são, suponho que sim, mas se existisse encontros semanais 

com professores pra dar aulas e esclarecer duvidas pessoalmente a realidade seria bem 

diferente”. 

A2 avaliou o material impresso da disciplina Cálculo I em relação a linguagem 

utilizada como “complexa e insuficiente, falta soluções de alguns problemas, além de 

complexos demais pra quem vai estudar sozinho”. 

Em relação a atividade a distância, A2 enviou as duas primeiras atividades a distância. 

Sendo importante destacarmos que na AD1 o PCD1 mesclou três questões da lista A, ANEXO 
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VII, e duas questões extraídas do material impresso. A AD2 foi completamente extraída do 

material impresso, assim como a AD3 e AD4. 

Por estes dados pudemos constatar que a base referencial de estudo dessa disciplina foi 

o material impresso, mesmo que o PCD1 tenha planejado inicialmente materiais de apoio 

alternativos, como vídeo-aula, não foi concretizado por motivos de ordem técnica. Ao nosso 

olhar, isso mais se aproximou do modelo de Ensino a Distância por Correspondência como 

relatado por Peters (2004). 

Observe a resposta da primeira questão da AD1 enviada por A2, Figura 5, cujo 

enunciado foi:. Calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites 

que forem usadas. 

 

 

FIGURA 5: Resposta da primeira questão da AD1 enviada por A2. 

 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

 

O comentário da tutora a distância, no caso TD3, referente a todas as questões enviadas 

pelo aluno foi: “Cuidado ao digitalizar as atividades. A 1ª, 3ª e 5ª questões estão corretas; a 2ª 

e 4ª estão incorretas”. 

Comentário deste nível foi utilizado pela maioria dos TD, isso quando prestavam 

alguma contribuição. Esta situação era comum, entre outros motivos, por acreditar-se que o 

gabarito disponibilizado na plataforma já seria suficiente para sanar as dúvidas. Porém, o 
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gabarito disponibilizado na plataforma, Figura 6, nem atendia ao enunciado da questão que 

seria aplicar as propriedades de limites e nem favorecia uma melhor compreensão para 

aqueles alunos que não conseguiram resolver esta questão. Além disso, deve-se ressaltar que 

no gabarito no item (b) não consta o expoente 3, como expresso na questão. Da maneira com 

está representado, o limite seria: 
�

�
 . 

 

FIGURA 6: Gabarito da primeira questão da AD1 enviada por PCD1. 

 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

3.2.1.3. Aluno A3 

 

A3 tem 36 anos, casado, com dois filhos, trabalhava como auxiliar de contabilidade, 

ingressou no CESAD em 2010, residindo em Frei Paulo e estando vinculado ao polo de 

Carira, com  distância aproximada de 35 quilômetros.  Decidiu cursar licenciatura em 

matemática por se identificar com a área de exatas e por não haver muitas opções disponíveis. 

Já a escolha pela modalidade representou uma conveniência devido ao trabalho e, assim 

sendo, foi concretizada “Primeiro por falta de tempo para estudar durante a semana e depois 

pela oportunidade de vencer um desafio que não tive no meu tempo de estudante 

secundarista”. 

Afirmou também que não manteve uma rotina de estudos regular, reforçando que 

“quando tenho tempo estudo (horas vagas)”. Essa situação divergiu com as declarações dos 

outros cinco alunos, porém representou uma realidade. Assim, observamos haver a 

necessidade de existir um projeto que tenha como pretensão despertar a conscientização dos 

alunos quanto às suas obrigações na modalidade a distância, deixando claro que esta 

modalidade é apropriada para aqueles que estão dispostos a gerir os seus estudos a partir de 

cronogramas bem planejados em detrimento daqueles alunos que não tem tempo para estudar. 

A falta de um planejamento foi um fator que prejudicou o desempenho de A3. O aluno 

não enviou nenhuma atividade a distância, pois os prazos eram curtos, geralmente 72 horas e 

exigiam uma disciplina em relação a horários de estudos.  
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O aluno afirmou que não conseguia aprender com a metodologia de ensino 

desenvolvida pelo CESAD e, além disso, alegou que sentia dificuldade em operar o 

computador para interagir academicamente e por isso não interagiu com tutores e professores 

via ambiente virtual, reforçando que não teve contato algum. Já com os colegas a interação 

ocorreu de maneira presencial e considerou que representaram sujeitos importantes no seu 

processo de aprendizagem “estávamos estudando juntos”.  

Em relação ao fórum de discussão, afirmou que nunca o tinha usado porque acreditava 

que sua contribuição não seria útil. Esse aspecto revela que a autoestima de A3 estava abalada, 

assim como de A2. Quando questionamos sobre o que deveria existir para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem considerou “Precisávamos de um professor pelo menos uma vez ao 

mês para nos auxiliar”. Neste caso, consideramos que a palavra professor poderia ser trocada 

sem perda de sentido por tutor a distância. 

A solicitação de acompanhamento presencial por tutores representa o pensamento de 

todos os 30 alunos que participaram da segunda etapa da pesquisa. Os 18 tutores presenciais 

quando questionados se conseguiam identificar a principal queixa dos alunos do curso de 

matemática responderam justamente que os alunos cobravam visita dos tutores a distância aos 

pólos. Contudo, apesar de no período objeto de análise não ter havido nenhuma visita de 

tutores aos polos por determinação da direção do CESAD, no período seguinte, 2011/1, 

quando pudemos realizar uma visita antes de cada prova presencial da disciplina Cálculo I o 

que se constatou foi um número extremamente reduzido de alunos que freqüentaram os polos 

a fim de tirar alguma dúvida com os tutores a distância, numa média de 5% dos alunos 

matriculados. 

Esse fato pode ter ocorrido porque o processo de comunicação aconteceu de maneira 

pontual, e as orientações presenciais ocorridas em um único encontro antes da prova, 

expunham os alunos a respeito do conhecimento que tinham do conteúdo.  Nessa perspectiva, 

os encontros de tutoria assumiam um caráter eminentemente avaliativo e, por isso, muitos 

alunos preferiram se privar do direito de sanarem dúvidas em um momento presencial.  

Por esta situação pudemos inferir que a relação tutor-aluno não apresentou uma 

relação de confiança, pois, o aluno não possuía um grau de intimidade com o tutor, como 

geralmente ocorre quando se estabelece um contato de maneira presencial por um período 

prolongado. Talvez, fosse mais interessante reduzir o número de polos que pudessem oferecer 

orientações presenciais e os encontros fossem dados semanalmente. Ao menos, que essa 

condição fosse cumprida em matérias do primeiro período, pois representa uma fase de 

transição para uma modalidade que necessita de adaptações.  
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Neste sentido, pudemos observar no trecho coletado na plataforma que a relação de 

confiança TD-aluno foi estabelecida a partir do contato presencial em período anterior, como 

pudemos observar no diálogo extraído da plataforma MOODLE: 

 

Terça, 13 de janeiro de 2011 
C3, (polo de estância) [13:00]: TD1, boa tarde, 
Sou C3 de Estância. Você pode me ajudar tirar dúvidas de Calculo. 1. 
Aguardo resposta.  

 
 

Como C3 não obteve retorno, enviou nova mensagem em outro momento relatando 

mais detalhadamente sua situação a TD1. É importante destacarmos que TD1 foi tutora no 

período anterior de outra disciplina e C3 identificou que no período 2010/2 ela assumiu a 

condição de tutora da disciplina Cálculo I. 

 

Quarta, 19 de janeiro de 2011 
C3 [12:13]: TD1, bom dia, 
Sou C3, pólo Estância, te conheci na Oficina de Laboratório de Matemática e 
Metodologia. Gostaria de saber se os alunos de seu pólo estão tendo sucesso 
com as avaliações de cálculo 1, pois estou fazendo esta disciplina pela 4ª vez 
e pensei que desta vez conseguiria passar, mas a cada dia são mais 
obstáculos. Desta vez só consegui contato com meu tutor na véspera da AP2, 
mesmo assim não tiramos nenhuma dúvida, insisti com PCD para nos visitar, 
não houve jeito. A gente vai aprendendo uma coisa, perde o período e acha 
que no outro estará mais fortalecida e se engana, pois ele cobra coisas cada 
vez mais difíceis, para quem está de longe sem ter com quem tirar dúvidas se 
até ele não responde minhas dúvidas. Aqui em Estância não encontramos 
ninguém para nos ajudar com esta disciplina. O professor não facilita nosso 
entendimento nem procura entender nossas dificuldades. O pessoal está cada 
vez mais desanimado. Não tivemos durante todo o período visita de nenhum 
tutor, sem falar em várias solicitações que fiz. A esta altura acho que mais 
uma vez perdemos o período desta disciplina. Esperamos mudanças para 
melhor. Acho que o CESAD deveria acompanhar melhor o comportamento 
de alguns professores, para que os alunos não fossem tão prejudicados. 
Entenda o desabafo e se tiver algo para me ajudar, agradeço, 
Sds, C3.  

 
 

TD1 não retornou a mensagem, provavelmente por dois motivos, primeiro porque esta 

situação estava além das atribuições dela, a aluna era de um polo diferente do qual prestava 

atendimento, e segundo, porque toda ajuda que pudesse oferecer não seria suficiente para o 

sucesso dessa aluna, pois já era a quarta vez que realizava essa disciplina e precisava de um 

acompanhamento intensivo. 
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Uma possibilidade para que fatos como este pudessem ser dirimidos seria divulgar 

melhor o curso pré-cálculo, já realizado pela UFS, e oportunizar a oferta deste curso em 

outros municípios mais distantes. 

Outro ponto que precisamos refletir é sobre as condições de valorização do trabalho 

dos profissionais que atuam na educação a distância em especial o tutor, tomando por base às 

conversas informais com tutores a distância. Uma grande parte dos mesmos se sente 

explorado pelo programa UAB, pois existiram atrasos de bolsas, cobranças em relação a 

horários e prazos e algumas determinações unilaterais, que surgiram em nome da direção do 

CESAD.  

Tudo isso, acaba por transformar uma parte dos tutores num profissional tecnocrata. 

Seria importante que a Coordenação de Planejamento e Pessoal do CESAD construísse 

estratégias de recompensas ao trabalho dos profissionais que usam a criatividade e que atuam 

além do que lhe foi incumbido em especial dos tutores e PCD, pois tem um papel 

preponderante no processo ensino-aprendizagem. Que essa valorização não fosse 

necessariamente material, mas, sobretudo de reconhecimento das suas ações.  

Vale ressaltar que o tutor presencial disponível no polo assumia funções de ordem 

administrativa e de auxilio técnico às ferramentas tecnológicas. Porém, no caso específico de 

A3 tornava-se inviável se deslocar ao polo de apoio presencial apenas para solicitar suporte 

técnico, dada a distância de 35 Km em rodovia, cujo acesso era dificultado pelas poucas 

condições de transportes disponíveis, e, além disso,  A3 trabalhava durante o dia, tendo 

disponibilidade apenas à noite. No entanto, os transportes coletivos neste turno eram 

indisponíveis. Deve-se destacar ainda que de acordo com os Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância “o domínio do conteúdo é imprescindível, tanto para o tutor 

presencial quanto para o tutor a distância e permanece como condição essencial para o 

exercício das funções” (BRASIL, 2007, p.21). 

No entanto, essa condição não era observada no caso dos tutores presenciais, pois 

dentre os critério estabelecidos pelo CESAD para admissão de candidato era que possuísse 

licenciatura plena em qualquer curso, dispor de 20 horas de trabalho e ter conhecimento 

básicos de informática. Assim um tutor presencial poderia ser formado em letras ou história e 

dar suporte para um grupo de matemática. Uma aluna se pronunciou diante desse fato da 

seguinte maneira, “Tutor presencial ajuda, se ele der aula é claro, se for para apenas ficar 

olhando os alunos como muitos colegas descrevem em seus polos não é tutor, é inspetor” (C4, 

Aluna do polo de lagarto). O termo aula ao qual esta aluna se refere designa a orientação do 

conteúdo das disciplinas. 
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3.2.1.4. Aluno A4 

 

A4 tem 34 anos, assistente administrativo, casado com um filho, ingressou no CESAD 

em 2009, reside em Nossa Senhora da Gloria, decidiu cursar licenciatura em matemática por 

se identificar com a área de exatas, já quando considera a modalidade a distância, destacou 

que foi por falta de opção, “por nem ter esta modalidade presencial nas proximidades desta 

cidade e por achar que o curso não seria 100% a distância”. 

A4 afirmou que no caso do curso a distância a qualidade não seria como no presencial, 

porém alegou que manteve contato freqüente com o tutor a distância via ambiente virtual de 

aprendizagem “ele se esforçava ao máximo, mais o sistema e a disciplina dificultavam a 

transmissão e as orientações, ou seja, esforço desnecessário”.  

A4 relatou que mantinha uma rotina de estudos de 10 horas semanais e o contato com 

colegas era estabelecido principalmente por e-mail e de maneira presencial “apesar das 

dificuldades, nos juntamos com frequência para tentar resolver inutilmente os problemas”, 

porém destacou que o polo de apoio presencial não compunha um ambiente favorável para o 

estudo porque “ele servia apenas de local para a realização das provas presenciais, já que não 

havia visita ou aulas dos tutores a distância ou coordenadores do curso.” 

Em relação ao fórum de discussão considerou que “não vejo como o fórum possa me  

auxiliar em cálculo I, para auxiliar um aluno em disciplinas que envolvem cálculos, só mesmo 

com aulas presenciais, ou na pior das hipóteses, com videos-aulas.” Vale ressaltar que no 

período de 2010/2 o PCD1 disponibilizou video-aulas. Entretanto, uma aluna afirmou “Os 

slides são reproduções do módulo, que já é ruim”(C5 do polo de Estância).  

O PCD1 também disponibilizou um link para o contato usando o skype, entretanto não 

foi bem utilizado pelos alunos, como podemos constatar. 

 

Em relação a nossa disciplina tive a idéia de criar mais um canal de 
comunicação com vocês alunos e também tutores. A criação de contas do 
Skype pode vir a auxiliar bastante nossa comunicação. Porém, precisamos 
adotar horários para essa comunicação. Por outro lado, eu vou SOLICITAR 
FORTEMENTE que façam uma identificação de seus nomes no Skype. Por 
quê isso? É que tenho recebido "nickname" do Skype com um nome e a 
identificação é outra. E como existe um número BASTANTE ELEVADO de 
alunos eu SOLICITO que ponham em sua identificação do nome (não do seu 
nickname) o nome CESAD. Por exemplo, se seu  nickname é "apelido" e se 
seu nome é "João Maria", então tomem seu nome como "João Maria - 
CESAD". Isso facilitará que eu identifique-os para colocar no GRUPO DE 
CONTATOS do Skype. Espero ter sido claro. (PCD1 via fórum de 
discussão, 19/09/2010). 
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Apesar da ideia favorecer uma comunicação síncrona entre PCD1, tutores e  alunos, a 

mesma acabou não se concretizando. De acordo com o Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância a instituição deve “valer-se de modalidades comunicacionais 

sincrônicas como videoconferências, chats na Internet, fax, telefones, rádio para promover a 

interação em tempo real entre docentes, tutores e alunos;” (BRASIL, 2007, p. 12) 

A principal queixa de A4 foi: “Sinto principalmente falta de explicações para as 

disciplinas que envolvem cálculos. Pois quando surgem as dúvidas, não consigo evoluir nos 

estudos, visto que não há quem tire minhas reais dúvidas.” 

Em relação ao material impresso da disciplina Cálculo I, A4, assim como A1, A2 e A3, 

destacou que sente dificuldade por não apresentar um detalhamento do conteúdo “dificultou 

principalmente por conter poucos exemplos respondidos. visto que, num curso a distância, o 

que mais deveria ter era atividade deste tipo”. 

Quanto ao envio das atividades a distância por parte de A4, o mesmo só enviou a AD1 

e AD2. Quando consideramos a resposta da sexta questão da AD1, Figura 7, enviada por A4, 

cujo enunciado foi:  

 Considere a função: ���� = � − √�. E determine seu domínio, imagem, 
raízes, comportamento assintótico, regiões de crescimento e decrescimento e 
esboce seu gráfico. 

 

 

FIGURA 7- Resposta da sexta questão da AD1 enviada por A4. 

 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 
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Considerando o gabarito disponibilizado, Figura 8, observamos a partir de qual 

material foi realizado o comentário do tutor a distancia desse aluno, TD4. 

 

FIGURA 8- Gabarito da sexta questão da AD1 enviada por PCD1. 

 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

Assim, TD4 ponderou que a “6ª questão bem resolvida. Porém, verifique no tocante a 

assíntotas horizontais e também em relação a imagem. Para o crescimento e decrescimento 

faça um estudo do sinal da função ou verifique ponto máximo e mínimo com o uso de 

derivadas.” 

É importante destacarmos dois aspectos dessa questão, primeiro que representa um 

processo de resolução algorítmico sendo que para resolvê-la bastava o aluno tomar como 

modelo, questões similares expressas no material impresso. Segundo, ainda que o comentário 

do tutor tenha sido atencioso e demonstrado incentivo pela resolução da questão, não foi 

indicado como a imagem da função seria:  
���� = � > −
�

�
, em detrimento de  
��� = � >

−1. 

Nesta perspectiva a comunicação estabelecida entre tutor e aluno não favorecia o erro 

como uma alternativa desenvolvimento formativo, possibilitando dessa maneira momentos de 
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reflexão, o ensino-aprendizagem era desenvolvida numa perspectiva de erro e acerto, 

seguindo a perspectiva de aprendizagem projetada para o curso.  

Observamos que a resolução da questão 3, Figura 9, selecionada do material impresso 

e componente da AD1, se apresenta como um pseudo-problema; entretanto, conduz, também, 

a uma aprendizagem algorítmica. 

 

Questão 3: Um ponto móvel desloca-se ao longo de uma curva 

obedecendo  ���� = �� − 5�� + 7� − 3. Calcule a aceleração no instante em 

que a velocidade é nula. (MI, p.193)   

 

 

FIGURA 9- Resposta da terceira questão da AD1 enviada por A4. 

 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

 

Além desta questão não desenvolver uma aprendizagem por resolução de problemas, 

pois entre outros fatores não exigiu do aluno grandes doses de reflexão, ainda possuía o 

agravante de já dispor o gabarito prévio, reduzindo o esforço intelectual do aluno a uma 

aplicação de algoritmos elementares. Entretanto TD4, baseado no gabarito disponibilizado 

desta questão, (ANEXO VIII), considerou: “Exercício 3 P. 193 muito bem resolvido, 

seguindo as definições.” 
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3.2.1.5. Aluno A5 

 

A5 tem 53 anos, casada com 2 filhos é professora efetiva de uma escola publica de 

Estância, porém atualmente exerce a função de secretária administrativa escolar, ingressou no 

CESAD em 2007 estando vinculada ao polo de Estância, local onde também reside.  

Decidiu cursar licenciatura em matemática por alegar que sempre gostou dela, já os 

motivos que a levaram escolher a modalidade a distância estavam relacionados a fatores 

financeiros e de disponibilidade de tempo. Entretanto, afirmou que no caso do CESAD suas 

expectativas em relação ao curso de matemática eram “pensava que teríamos vídeo aulas, 

encontro presencial, os tutores sanariam nossas dúvidas”, entretanto constatou que “os 

recursos tecnológicos são poucos” e o dialogo com os tutores do curso “precisa melhorar 

bastante”. 

Outro ponto importante que A5 destacou é que não conseguia aprender suficiente com 

a metodologia educacional desenvolvida pelo CESAD, “O que aprendi foi com estudo em 

grupo e com o professor particular”. Afirmou, também, que em relação ao professor 

coordenador da disciplina Cálculo I não houve interação “Não existe diálogo com o Sr 

PCD1”, já o contato com os colegas foi estabelecido presencialmente, por e-mail e através da 

plataforma, destacou que a interação com os colegas foi muito importante no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A aluna afirmou que estudava por dia entre três e quatro horas, porém reconhece que 

parte das dificuldades no aprendizado esta associado a uma formação deficiente no segundo 

grau, “percebo o quanto alguns conteúdos do meu 2º grau deixaram a desejar.”, além do fato 

de A5 ter retornado aos estudos muito tempo após haver concluído a educação básica. 

  A5 afirmou também que não tem dificuldade em operar o computador 

academicamente e que utiliza os recursos usados na plataforma com regularidade, entretanto 

no lançamento de uma atividade a aluna se confundiu e lançou a atividade em uma secção 

inadequada: 

 

Sei que perdi o prazo de entrega da AD2, mas já estava pronto não consegui 
entregar porque tive um contratempo choveu muito e a internet caiu estou 
enviando não para valer nota, mas para que seja corrigida e eu estude. (A5, 
via plataforma MOODLE).  
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Posteriormente a aluna postou em outra secção inadequada, o que dificultou o trabalho 

de TD4, pois como a mensagem não foi direcionada especificamente para TD4, responsável 

pela comunicação, e como não havia um trabalho coletivo entre os tutores, o retorno foi 

protelado, assim A5 destacou: 

Enviei a atividade AD2 no local errado, porque terminei de resolver as 
questões as 10:30 . quando fui enviar o local já estava fechado, acho que 
deveria ser até as 00:00 hs como as outras disciplinas. Ainda não terminei de 
estudar os assuntos para a primeira avaliação presencial, como é que já 
coloca a atividade com os assuntos da 2ª avaliação?(A5,via plataforma 
MOODLE) 

 

Pelo exposto por A5, observamos que houve um problema na comunicação, que 

culminou no entendimento de que os conteúdos tratados na AD2 não seriam contemplados na 

AP1. Aliás, a dúvida relativa a denominação AD2 comumente usada para atividades a 

distancia da segunda unidade,  não ficou restrita apenas a esta aluna, como é possível observar 

na troca de mensagens dos tutores a distância: 

Sexta, 29 de outubro de 2010 
TD2 [05:05 PM]:Oi TD1, a AD1 e AD2 é para primeira avaliação da 
disciplina Cálculo I, no lançamento é preciso tirar a média? 
TD1 [05:46 PM]:  pensei que a AD2 não fosse para a primeira avaliação. não 
sei te dar essa resposta. 
TD2 [05:07 PM]: Oi TD2, Você sabe informar, a AD1 e AD2 é para primeira 
avaliação da disciplina Cálculo I, no lançamento é preciso tirar a média? 
Sábado, 30 de outubro de 2010 
TD3 [11:42 AM]: Não sei como será essa nota. Vamos entrar em contato 
com PCD1. 

Posteriormente foi encaminhado um e-mail do PCD1 a todos os tutores a distância 

sobre a situação da AD2, atendendo a solicitação de TD1: 

Estou encaminhando o gabarito da AD - 02. Em relação ao questionamento 
de uma tutora sobre a questão da pontuação. A pontuação deve ser simples. 
Vale 1.0 a AD1 e 1.0 a AD2. Façam o simples. Particionem igualmente as 
questões e pontuem. (PCD1 via e-mail, em 13/11/2010). 

 De acordo com essas comunicações observamos que TD2 e TD3 tiveram receio de 

entrar em contato com PCD1 e mesmo TD1 demorou a questionar a PCD1, mostrando que 

havia um distanciamento na comunicação de tutores e PCD1. Outro ponto importante que 

podemos destacar é que as informações dispostas na plataforma MOODLE se apresentavam 

de maneira bastante difusa e mesmo existindo dados no planejamento acadêmico da disciplina 
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Cálculo I que poderiam sanar os questionamentos anteriores, tornaram-se em certa medida 

obscuros pela quantidade de informações existentes. Por isso parte da atuação dos tutores a 

distância estavam relacionados a informes administrativos:  

Sexta, 12 Novembro de 2010 
TD1 [21:08]:  
Olá, boa noite! Já deu uma olhada na plataforma? Não! Tá esperando o quê? 
A prova de Cálculo I acontecerá no próximo dia 14 (domingo), das 8h às 
10h. Boa prova!  
C6 (polo de Japaratuba) [10:32]: olá. a AD II foi postada a data de entrega 
27/10, antes mesmo da API, por que se todas disciplinas tem o prazo de 
entrega da AD II até 28/11? essa data foi fixada por qualquer pólo e qualquer 
curso. ficaremos prejudicados porque na data estabelecida por vocês 
estávamos ainda nos preparando para AP1. 
Responda-me assim que puder para vê se tenho tempo para fazer a atividade. 
Obrigada.  
TD1 [21:15]: A atividade AD2 é parte integrante da AP1. Foram 2 atividades 
referentes a AP1. A AD3 e AD4 são referentes a AP2. Verifique o 
planejamento acadêmico. 
 
 
Segunda, 22 de Novembro 2010 
C6 [20:03]: obrigada 
Terça, 23 de Novembro de 2010 
TD1 [18:38]: por nada 
C6 [19:46]: não respondeu minha dúvida , pois enviei por email 
C6 [19:47]: urgente: Aonde estar a AD II? 
TD1 [19:57]: O professor de Cálculo I, pensou em duas atividades para 
compor a avaliação a distância I. Ele as chamou de AD1 e AD2. Mas na 
Verdade elas comporão a nota da primeira avaliação. 
TD1 [19:58]: Dessa forma a nota foi pensada assim: 
 

 
 
Para a nota da atividade online (20%)  
TD1 [20:02]: compreendeu??? mais alguma duvida??? pode perguntar. 
 

 

Observe que uma simples dúvida foi se estendendo por vários dias e na resposta de 

TD1 podemos observar certa inquietação pela quantidade de interrogações dispostas. C5 por 

sua vez, na comunicação a seguir, emprega a palavra obrigada em caixa alta o que denota 

impaciência. 

Quarta, 24 Novembro de 2010 
C6 [21:07]: Isso já sabia ( as atividades postadas ADI + ADII São referentes 
aos 20% da 1º nota), mas o que quero saber é: qual atividade complementará 
os 20% da 2º nota?? 
OBRIGADA  
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Quinta, 25 de Novembro de 2010 
TD1 [18:41]: O PCD provavelmente irá definir a atividade complementar 
para pontuar com 20% da nota para a segunda avaliação. Assim que houver 
uma definição, estaremos comunicando. 
Abraços.  
C6 [19:54]: obrigada. Todos estavam preocupados, pois foi divulgado que 
todas ADII seriam entregues somente até dia 28/11. 
Obrigada.  
TD1 [20:08]: por nada. 
 

 

Em relação às atividades a distância A5, respondeu AD1, AD2 e AD4, porém perdeu o 

prazo de envio da AD1, enviando-a posteriormente para um tutor diferente. O TD4 não teve 

nem conhecimento dessas postagens. Devido a fatos como este, a aluna comentou que o 

relacionamento com TD4 precisava melhorar bastante. Na verdade esta aluna não desenvolveu 

a aprendizagem por exploração como definida por Peters (2003).  

Vale comentar uma questão postada por A5 referente a quinta questão da AD1, que 

tinha como enunciado :  

 

Derive as funções: 

 

FIGURA 10- Resposta da terceira questão da AD1 enviada por A5. 

 

Fonte: Plataforma MOODLE do CESAD. 

 

Mais uma questão que promove uma aprendizagem algorítmica, porém um pouco mais 

elaborada, sendo que dificilmente um aluno que tenha uma formação deficiente na educação 

básica como a aluna alegou possuir, conseguiria em pouco tempo responder essa questão. 

Neste caso, o que certamente ocorreu foi simplesmente a transposição do gabarito já existente 

no material impresso, questão escolhida estrategicamente pelo PCD1 para que o aluno 

pontuasse sem nenhum esforço intelectual. Aliás, em pelo menos três questões da AD1 foi 

aplicado este artifício. Por motivos como esse A1comentou que houve discrepância entre os 

níveis exigidos nas AD que representava apenas 20% da avaliação em contraste com a AP que 

representava 80% da avaliação.   
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Mesmo com questões que exigia um nível de raciocínio inferior, muitos alunos nem 

sequer postavam as atividades, possivelmente porque não acompanhavam a plataforma com 

regularidade e acabavam perdendo o prazo de postagem. 

Por outro lado a equipe gestora se manifesta na página institucional do CESAD da 

seguinte maneira: “é aplicada aos cursos oferecidos pelo CESAD a mesma qualidade de seus 

cursos presenciais, assim como os mesmos rigores acadêmicos, inclusive no tocante à 

avaliação da aprendizagem” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2012). 

Manifestações como essa refletem, implicitamente, a mensagem de que o CESAD 

oferta vagas em amplitude oportunizando a uma parcela de alunos, que não teria condições de 

realizar um curso superior em outra modalidade ou instituição, poder assim concretizá-lo. Em 

contrapartida, se não existe formandos até hoje, mesmo decorrido mais de quatro anos, isso se 

deve aos rigores acadêmicos no que tange à avaliação da aprendizagem. Contudo, como 

pudemos constatar, no caso da disciplina Cálculo I no período 2010/2, os ruídos existentes no 

processo de comunicação representaram obstáculos maiores a ser superados que o próprio 

processo avaliativo. 

É valido também ressaltar que de acordo com a dissertação da LEI N
o
 10.172, PNE 

(2001-2010) existem diversos pontos que incentivam a expansão das vagas em cursos 

superiores em instituição pública. Em contrapartida, não existe nenhuma meta nessa lei, no 

que diz respeito ao acompanhamento processual feito pelo MEC, relacionada ao quantitativo 

ingresso/egresso em cursos superiores. Existe amparo na referida lei para ações que visem 

garantir a qualidade do ensino superior, sendo que o diagnóstico da qualidade do curso 

superior ocorre principalmente através dos resultados alcançados em exame nacional de 

curso, realizado em instituições em que já existem concludentes. 

Diante disso cabe refletir que, se por um lado é importante existir esse controle no que 

concerne a qualidade dos cursos superiores a distância, por outro, as equipes gestoras 

envolvidas em programas de educação desta modalidade, no uso de suas ações de liderança, 

deveriam estar sempre buscando estratégias, amparadas no proposto pelos Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância, que garantissem a melhoria do curso, 

especialmente no tocante a aspectos relacionados aos processos de comunicação. 

 

3.2.1.6. Aluno A6 

 

A6, 29 anos, casado com um filho, comerciante, ingressou no CESAD em 2010 

estando vinculado ao polo de Nossa Senhora das Dores, local onde reside. Afirmou que 



107 
  

 

dedicava em média quatro horas por semana para estudar para as matérias e costumava 

estudar em equipe “eu juntamente com 05 colegas, queria até fazer um grupo maior, mas 

devidos aos horários, pois alguns trabalham e não é compatível, mas também há muita falta de 

interesse”. 

O contato com o tutor foi estabelecido por meio da plataforma MOODLE, porém 

afirmou que o processo de comunicação foi deficiente, pois demorava em média dois dias 

para responder, tempo previsto de acordo com as normas do CESAD. Porém, A6 destacou que 

assim não era possível estabelecer uma comunicação processual, “há falta de compromisso de 

alguns tutores em tirar as duvidas, demorando até 03 dias e alguns não dão atenção e também 

parece que não há entrosamento do tutor com o coordenador da disciplina”. 

 Apesar disso, A6 constatou que a plataforma MOODLE é satisfatória o problema 

ocorre em relação ao tamanho disponibilizado para postagem das atividades “que é 500kb ou 

seja as atividades de Cálculo I as vezes é muito grande,ai é preciso compactar imagens 

reduzindo para poder enviar e esta tarefa é para alguém que tenha muita prática com o 

computador!!” 

Outro ponto importante considerado por A6 é que o contato com o PCD1 não existiu. 

Assim, para sanar as dúvidas o grupo que se reunia de forma presencial por vezes recorria a 

algum professor já licenciado em matemática para os auxiliarem, “em minha cidade existe 

alguns professores do sistema presencial, formados e graduados que nós procuramos para 

pagar para dar aula e tirar nossas dúvidas e os mesmos sentiram dificuldades em responder 

algumas atividades que foram passadas para nós, ou seja, a dificuldades são muitas e esses 

profissionais ou não sabem ou as questões foram mal formadas, porque eles também não 

souberam responder nossas atividades”. 

 Essa situação já havia sido observada na fala de A5 e outra aluna, também, vinculada 

ao polo de Estância que era licenciada em física e professora de matemática há 17 anos em 

uma escola publica no município de Esplanada/BA, a qual afirmou “sempre estudo nos finais 

de semana e juntamos um grupo para pagar um professor particular na matéria de Cálculo I.” 

O aspecto de procurar uma pessoa mais competente para sanar as dúvidas é coerente 

com o conceito de desenvolvimento potencial, desenvolvido por Vygotsky, que representa 

aquilo que determinada pessoa é capaz de realizar com o ajuda de outro individuo que o 

auxilia na aplicação do sistema de signos em situações e contextos diversos. Apesar de 

Vigotsky não ter concebido seu pensamento para as especificidade da EaD, alguns educadores 

amparados em seu trabalho, a exemplo de Filatro (2009), consideram que essa interação não 

precisa ser necessariamente realizada de maneira presencial. Porém, devemos levar em 
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consideração que os processos de comunicação estabelecidos ao longo dessa disciplina 

ocorreram exclusivamente através de uma linguagem escrita e o desenvolvimento tanto de 

materiais como de procedimento didático-metodológico não demonstrou uma preocupação 

maior sobre o impacto que um ensino balizado nessas circunstâncias poderia ocasionar na 

aprendizagem.   

Por outro lado Vigotksky destaca que aprendizagem e desenvolvimento apresentam 

um caráter bidirecional e assim é importante refletir que para determinados tipos de 

aprendizagens é necessário certo nível de desenvolvimento. 

Construindo um paralelo com a disciplina Cálculo I, dos seis alunos evidenciados na 

última etapa da pesquisa, na fala de três (A2, A4, A5) ficou evidente existir obstáculos em 

decorrência de problema relacionados a má formação na educação básica e dessa forma os 

ruídos existentes no processo de comunicação desses alunos estariam relacionados em grande 

parte a decodificação da informação, por não compreender os signos empregados e por isso 

demonstraram sentir dificuldade em aprender os conteúdos da disciplina Cálculo I, ou seja, 

alguns alunos não possuíam um nível de desenvolvimento necessários  para o tipo de 

aprendizagem ao qual se propõe a disciplina Cálculo I .  

Para dirimir problemas relacionados a este aspecto é imprescindível a construção de 

estratégias didático-metodológicas, por professores coordenadores, tutores e equipe de gestão 

em EaD, que promova o desenvolvimento de um pensar reflexivo e desenvolvimento de 

competências relacionadas a tomada de decisão vislumbrando o bem estar coletivo, em 

detrimento de um foco centrado no desenvolvimento de aprendizagens algorítmica. 



 
  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

O presente trabalho buscou investigar como foi instituída a comunicação entre 

alunos, tutores e PCD1 no contexto da disciplina Calculo I do CESAD em 2010/2, 

procurando refletir como os processos de comunicação estabelecidos entre os sujeitos da 

pesquisa influenciaram no processo de ensino-aprendizagem da mesma, levando em conta as 

atuais práticas em EaD e considerando ser este, um tema que contém múltiplas faces, em 

aberto e com variadas possibilidades de tratamento. 

A complexidade existente na manifestação do objeto não representou um empecilho 

porque tentamos construir uma investigação pautada nos princípios metodológicos 

desenvolvidos por Morin (2009), que compreende a realidade como mutável, marcada por 

contradições e antagonismos. Assim, o estudo constituído como caminho/ensaio/estratégia 

apresentou limitações tanto por questões pertinentes ao tempo da pesquisa como por fatores 

relacionados a retroatividade e recursividade inerentes a sistemas dinâmicos e complexos. 

No percurso de análise dos processos foi possível verificar que a comunicação entre 

alunos e tutores a distância, no caso da disciplina Calculo I no período 2010/2, ocorreu de 

forma pontual via e-mail ou mensagens individuais, sendo que as orientações foram 

articuladas a partir de linguagem exclusivamente escrita. Neste sentido, foi possível 

constatar que parte das dificuldades no que concerne a aprendizagem de conteúdos estava 

relacionada às dificuldades existentes no processo de ensino-aprendizagem dos signos 

matemáticos que requerem simbologia específica, sendo apropriado o uso de softwares para 

representar sua escrita, o que de fato não ocorreu.  

Em decorrência de fatores desta natureza, parte dos alunos recorreu a professores 

particulares, não sendo possível verificar se esses professores possuíam domínio de 

conteúdo. Este fato ocorreu provavelmente, porque diferentemente do proposto pelos 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância o tutor presencial do CESAD 

não possuía necessariamente domínio de conteúdo, pois suas atribuições estavam 

relacionadas a funções de ordem técnico-administrativas.   

A comunicação entre aluno e PCD1 tornou-se ainda mais limitada uma vez que não 

houve interação, quando tomamos como parâmetro a amostra analisada. Todavia a 

comunicação ocorreu por meio de mensagens unilaterais postadas no fórum de avisos pelo 

PCD1, mensagens na prova presencial, listas de exercícios e orientações existentes no 

material impresso.  
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Outro ponto observado diz respeito ao antagonismo existente entre a base 

epistemológica que rege a plataforma MOODLE, a qual possui um alinhamento com um 

enfoque construtivista e a projeção do curso de Cálculo I moldado numa perspectiva mais 

próxima de um enfoque positivista. Esta orientação positivista se estendeu ao material 

impresso da disciplina. 

Já a comunicação entre aluno-aluno ocorreu mais marcadamente de modo 

presencial; Entretanto, deve-se ressaltar que parte dos alunos não possuía contato algum 

com os colegas, mesmo considerando representarem sujeitos importantes no processo de 

ensino aprendizagem. 

A eficiência em relação à comunicação estabelecida entre alunos-tutores-PCD1 

perpassa as responsabilidades dos sujeitos envolvidos e adentra os limites das incumbências 

de uma série de profissionais que os assessoraram. Entre estes profissionais devemos 

destacar as equipes que compuseram as coordenadorias do CESAD, sendo que algumas 

situações verificadas remetem a competências desses profissionais.  

Neste sentido, percebemos ações/omissões que reforçaram os ruídos nos processos 

de comunicação entre alunos-tutores-PCD1, a exemplo de: edição do material impresso sem 

reavaliação do PCD1 a qual se configurou como entrave no entendimento de parte do 

conteúdo proposto, problemas existentes no acesso a plataforma em determinados 

momentos em detrimento do fluxo de acessos, ações que visaram a redução de espaço 

virtual e comprometeram o desempenho de alguns recursos disponibilizados na plataforma, 

carência de outro recursos pelo mesmo motivo, necessidade de se evidenciar a orientação 

epistemológica no que concerne o ensino-aprendizagem de EaD pelo CESAD, questões 

relacionadas a morosidade de processos administrativos, entre outros. 

É importante ressaltar, ainda que o conjunto de ações que permearam o campo 

político possibilitou o crescimento vertiginoso do número de vagas no ensino superior, mas, 

em contrapartida, não favoreceu a expansão do número de docente em mesma proporção, 

posto que objetivava a democratização de um ensino superior a baixo custo. Assim, a 

solução apresentada era que os próprios docentes vinculados aos cursos presenciais, mesmo 

sem formação adequada para a EaD, fossem coordenadores de disciplina de cursos a 

distância mediante concessão de bolsas, sem nenhum tipo de redução em sua jornada de 

trabalho. 

 Esse fato ampliou o risco do ensino a distância assumir moldes de um ensino 

presencial com comunicação mediada por ferramentas tecnológicas, podendo resultar em 

uma formação padronizada, mesmo que não seja em escala industrial. No caso da disciplina 
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Cálculo I pudemos observar traços que denotam essas características, comuns a instituições 

que não adotam uma abordagem pós-moderna de EaD. 

Finalmente, pretendemos abordar como propostas de estudos posteriores nesta área: 

(i) Como as interferências na gestão da EaD afetam o processo de ensino-aprendizagem da 

matemática e; (ii) Estabelecer pontos de conexão entre os impactos causados na transição de 

uma linguagem oralizada para outra predominantemente escrita, com as estruturas de 

regularidade do pensamento coletivo no processo de ensino-aprendizagem de ciências em 

cursos superiores a distância. 
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ANEXO I – Quadro de distribuição de tutores de matemática por disciplina 

e polo em 2010/2 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO CURSO DE 

MATEMÁTICA DO CESAD. 
 
Idade: 
Sexo: 
Estado civil: 
Filhos: ()não         (   )sim-quantos?___________ 
Escolaridade:()ensino superior incompleto 
(   )ensino superior completo- qual ?_______________ 
(   )pós-graduado-  em que?_________________________ 
Voce trabalha? (   )Não       (  )Sim-Qual função que ocupa? 
 
Se professor: 
que disciplina leciona? 
Tempo que leciona?____________          Carga horaria semanal?____________           
É professor efetivo em escola publica? (   )não    (   )sim-qual? 
 
Ano em que ingressou no curso de Matemática do CESAD? 
Período curricular que cursa? 
Município que reside? 
Polo que esta vinculado no curso do CESAD? 
 
NAS QUESTOES DE 1 A 10 MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA: 
1)O que você sente ao estudar matemática na modalidade a distância: 
a)Sinto dificuldade em estudar dessa forma. 
b)Gostei, pelos recursos tecnológicos disponibilizados. 
c)Não consigo aprender suficiente dessa forma. 
d) Sinto-me sozinho. 
e) O método favorece o relacionamento com muitos colegas bem como professores. 
f)Sinto que a ideia é muito interessante mas não da forma como esta sendo disponibilizada. 
g) Acredito que no caso do curso de matemática a qualidade não será como no presencial. 
 
2)Você sente dificuldade em operar o computador, para interagir academicamente? 
(    )Sim                     (       )Não 
 
3)Você usa o fórum de discussão  com que frequência: 
a)Nunca uso, pois não considero importante. 
b) Nunca uso, pois acredito que minha contribuição não será útil. 
c)As vezes participo, depende da disciplina. 
d)Regularmente, geralmente quando acesso a plataforma. 
e)Frequentemente e geralmente eu mesmo lanço um novo tópico. 
 
4) Você interage com frequência com seus professores e colegas via ambiente virtual? 
(    )Sim              (    )Não 
 
5) Você se sente estimulado a fazer as atividades solicitadas? 
(    )Sim                 (   )Não 
 
6)Durante o curso você já pensou em desistir? 



121 
 

 

(  )Não                  (   )Sim – por que?___________________ 
 
7)Você mantem contato com os colegas para compartilhar o aprendizado e duvidas? 
(  )Sim                (  )Não 
 
8)Seu contato com professores e/ou tutores a distância geralmente é realizado: 
a)pela plataforma MOODLE    b)por e-mail   c) presencialmente  d) não tenho nenhum 
contato . 
 
9)Seu contato com os colegas das disciplinas geralmente é realizado: 
a)pela plataforma MOODLE    b)por e-mail   c) presencialmente  d) não tenho nenhum 
contato . 
 
10) O tutor presencial representa alguém útil  no processo de aprendizagem: 
(  )Sim        (   )Não 
 
NAS QUESTÕES DE 11 A 13 PROCURE DISCORRER TENTANDO SE EXPRESSAR 
COM DETALHES: 
 
11)Quais dificuldades você tem enfrentado no curso de matemática do CESAD? 
 
12)Qual a sua rotina de estudos? 
 
13)O que precisava existir no curso de matemática do CESAD na sua opinião para melhorar a 
qualidade no processo de ensino-aprendizagem? 
 
 
 
-Agradecemos a sua participação e os resultados dessa pesquisa será disponibilizados 
assim que concluído. 
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DE MATEMÁTICA DE 
CALCULO I DO CESAD/UFS DE 2010/2. 

 
 

1-Que pontos positivos você consegue enumerar do material impresso de calculo I 
disponibilizado pelo CESAD? 
 
2-Em que medida a linguagem usada no material impresso de calculo I facilitou ou dificultou 
o seu processo de aprendizagem da disciplina? 
  
3-Você tem o hábito de se auto avaliar, tomando como referencia as metas estabelecidas pelo 
livro de Calculo I? 
 
4-É possível traçar aspectos negativos presentes no material impresso que dificultaram seu 
aprendizado? 
 
5-Em relação ao fórum de discussão da disciplina Cálculo I, como você acha que o auxiliou 
no aprendizado? 
 
6-Como era estabelecido o dialogo com o professor da disciplina Calculo I? 
 
7-Como era estabelecido o dialogo com os tutores a distância do curso? 
 
8- Seus colegas representavam sujeitos importantes no seu processo de aprendizagem? Por 
quê? 
 
9- O polo de apoio presencial compunha um ambiente favorável para o aprendizado? Por quê? 
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ANEXO IV- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TUTORES A DISTÂNCIA DO 
CESAD. 

 
Idade: 
Sexo: 
Estado civil: 
Filhos: (  ) não         (   )sim - quantos?___________ 
 
Escolaridade:      (   )ensino superior completo- qual ?_______________ 
                            (   )pós-graduado-  em que?_________________________ 
 
Você tem outro trabalho além de tutor a distância?  (   )Não       (  )Sim- Qual função que 
ocupa? 
 
Se professor que disciplina leciona? 
Tempo que leciona?____________          Carga horária semanal?____________           
É professor efetivo em escola publica? (   )não    (   )sim - qual?     
 
Ano em que começou a trabalhar como tutor a distância? 
Disciplina que está orientando neste período? 
Polos em que está vinculado como tutor do CESAD? 
Este período você realizou alguma visita ao polo que está vinculado? 
Por que decidiu ser tutor a distância? 
 
NAS QUESTÕES DE 1 A 8 PROCURE DISCORRER TENTANDO SE EXPRESSAR 
COM DETALHES: 
 
1)Você acredita que da forma como o CESAD compõem  a metodologia de trabalho, sua 
função auxilia os alunos no processo de ensino e aprendizagem? De que maneira você 
contribui? 
 
 
2) Os alunos da disciplina que você orienta utilizam o chat? 
a)sim. Qual frequência ?  
b)não.  Qual é o motivo na sua opinião? 
 
 
3) Os alunos da disciplina que você orienta utilizam o fórum de discussão? 
a)sim. Qual frequência?  
b)não.  Qual é o motivo na sua opinião? 
 
 
4)Qual meio tem sido mais eficiente para se estabelecer o dialogo entre você e o aluno? 
 
 
5)Você acredita que o processo de comunicação que existe entre você e os alunos é eficiente? 
Por quê? 
 
6)Para você que característica deve possuir um bom professor de Matemática? 
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7)Você acredita que da forma como o CESAD compõe a metodologia de trabalho é possível 
forma um bom professor de matemática?Por quê? 
 
 
8)O que precisava existir no curso de matemática do CESAD na sua opinião para melhorar a 
qualidade no processo de ensino-aprendizagem?   
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ANEXO V- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TUTORES PRESENCIAIS DO 
CESAD. 

 
Idade: 
Sexo: 
Estado civil: 
Filhos: (  )não         (   )sim - quantos?___________ 
Escolaridade: (   )ensino superior completo- qual ?_______________ 
(   )pós-graduado-  em que?_________________________ 
Você tem outro trabalho além de tutor presencial?(   )Não       (  )Sim - Qual função que 
ocupa? 
 
Se professor que disciplina leciona? 
Tempo que leciona?____________          Carga horária semanal?____________           
É professor efetivo em escola publica? (   )não    (   )sim - qual?     
 
Ano em que começou a trabalhar como tutor presencial? 
Município que reside? 
Polo que está vinculado como tutor do CESAD? 
Por que decidiu ser tutor presencial? 
 
NAS QUESTÕES DE 1 A 5 PROCURE DISCORRER TENTANDO SE EXPRESSAR 
COM DETALHES: 
 
1)Você acredita que da forma como o CESAD compõem  a metodologia de trabalho, sua 
função pode auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem? 
( )Não            (  )Sim 
 
2) De que maneira você contribui para o aprendizado dos alunos? 
 
3)Você observa os alunos do curso de matemática se reunirem durante seu horário de 
trabalho? 
(  )Não         (    )Sim - Geralmente em que momentos?______________ 
 
4)Você consegue identificar as principais queixas que os alunos do curso de matemática tem 
apresentado? 
 
5)O que precisava existir no curso de matemática do CESAD na sua opinião para melhorar a 
qualidade no processo de ensino-aprendizagem? 
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ANEXO VI- QUESTIONÁRIO APLICADO AO PROFESSOR COORDENADOR 
DA DISCIPLINA X DO CESAD RELATIVO AO PERÍODO 2010/2. 

 
 
1- Aponte aspectos positivos e negativos do material impresso da disciplina X disponibilizado 
pelo CESAD? 
 
2- Quais entraves foram encontrados no exercício da docência referente a disciplina  X do 
CESAD no período 2010/2  ? 
 
3-Qual a sua avaliação sobre a funcionalidade do fórum de discussão no processo de ensino-
aprendizagem? E em relação ao chat? 
 
4-Em sua opinião da forma como está estruturado o curso de matemática a distância do 
CESAD é possível haver interação produtiva entre professor-aluno? E entre professor-tutor?  
 
5-O que deveria existir em sua opinião para melhorar os processos de comunicação da 
disciplina X na modalidade a distância? 
 
6-Qual seu julgamento em relação a sua atuação enquanto professor da disciplina X do 
CESAD relativo ao período 2010/2? 
 
7-Em sua opinião existe alguma relação entre comunicação, socialização do conhecimento e 
aprendizagem? 
 
8-Julgue o livro didático da disciplina X como material de apoio para alunos de matemática 
na modalidade a distância? 
 
9- Quais recursos poderiam ser usados para melhorar a aprendizagem dos alunos nessa 
disciplina e que não foram usados? Por que? 
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ANEXO VII - Lista de atividade de Cálculo I 
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ANEXO VIII – Gabarito da Atividade a Distância I 
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ANEXO IX – Gabarito da Avaliação Presencial I 
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ANEXO X – Gabarito da Atividade a Distância IV. 
 

 


