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POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA NA MODALIDADE EAD PARA PROFESSORES EGRESSOS  

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade investigar a primeira turma de licenciados em matemática a 

distância da Universidade Federal da Bahia – UFBA, ofertada no Polo da Universidade Aberta 

do Brasil – UAB, de Itamaraju, Bahia, em 2009, a qual faz parte do programa de educação a 

distância e da política de formação de professores instituída pelo Ministério da Educação e 

Cultura – MEC em parceria com universidades públicas e entes federados. O estudo propõe 

analisar possíveis contribuições que a licenciatura trouxe para a prática pedagógica dos 

egressos, enquanto docentes de matemática no que tange ao perfil profissional. A investigação 

utilizou-se da abordagem qualiquantitativa, e o percurso metodológico foi ancorado em 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A sustentação teórica sobre o assunto foi 

embasada principalmente nos construtos de Nóvoa (1992, 1999, 2002); Tardif (1998); Ponte 

(2000, 2002, 2003); Belloni (2012); Peters (2012) e Castells (2000, 2003). Além disso, utilizou-

se documentos variados, tais como: legislações pertinentes à política de formação docente entre 

os anos de 1995 a 2018, Projeto Pedagógico do curso, documentos, relatórios e planilhas 

disponibilizados pelo Polo. A pesquisa apontou que a Educação a Distância, na modalidade 

EaD, por meio do uso de tecnologias e novas experiências de ensino com metodologias não-

presencias, vem contribuindo nos processos formativos de professores, principalmente nos 

seguintes aspectos: 1 – Processo de profissionalização; 2 – Transformar os acadêmicos em 

alunos criativos e pesquisadores; 3 – Apropriação do uso das TICs; 4 – Formação Profissional; 

5 – Compromisso com o processo de construção da identidade profissional do ser professor. 

Como parte do resultado da pesquisa, o produto foi o subsídio que esta pesquisa, no contexto 

de uma política pública, pode fornecer para atuação e o processo de formação do professor de 

matemática, com suas vivências prático-pedagógicas, que os pesquisados relataram como 

sucesso de suas práticas, o que possibilitou dar visibilidade aos saberes e fazeres do professor 

de matemática que atua na rede municipal de ensino de Itamaraju/BA. 

 

Palavras-Chave: Educação a Distância. Universidade Aberta do Brasil (UAB). Licenciatura 

de Matemática. Perfil Profissional. Saberes e Fazeres.  

 

 

 



POSSIBLE CONTRIBUTIONS OF A LICENSEE COURSE IN MATHEMATICS IN 

THE EAD MODE FOR TEACHERS EGRESS 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the first group of graduates by long-distance learning in 

mathematics from the Federal University of Bahia - UFBA. The course was offered at the Open 

University of Brazil - OUB, Itamaraju, Bahia, in 2009, which is part of the distance education 

program of the policy of teacher training instituted by the Ministry of Education and Culture - 

MEC in partnership with public universities and federated entities. The study proposes to 

analyze possible contributions as teachers of mathematics regarding the professional profile 

that the degree has brought to the pedagogical practice of the graduates. The research was based 

on the qualitative approach, and the methodological way was reasoned in bibliographical, 

documentary and field research. The theoretical support on the subject was based mainly on the 

constructs of Nóvoa (1992, 1999, 2002); Tardif (1998); Ponte (2000, 2002, 2003); Belloni 

(2012); Peters (2012) and Castells (2000, 2003). In addition, various documents were used, 

such as: legislation pertinent to the policy of teacher training between 1995 and 2018, 

Pedagogical Project of the course, documents, reports and worksheets available by Polo. The 

study pointed pointed out that Distance Education, in the EAD mode, through the use of 

technologies and new teaching experiences with nonpresences methodologies, has been 

contributing in the formative processes of teachers, mainly in the following aspects: 1 - 

Professionalization process; 2 - To transform academics into creative students and researchers; 

3 - Appropriation of the use of ICTs; 4 - Vocational Training; 5 - Commitment to the process 

of building the professional identity of being a teacher. As part of the research results, the 

product was the subsidy that this research, in the context of a public policy, can provide for 

performance and the training process of the math teacher, with their practical-pedagogical 

experiences, which the respondents reported as success of their practices, which made it 

possible to give visibility to the knowledge and actions of the mathematics teacher who works 

in the Itamaraju/BA municipal teaching network. 

 

Keywords: Distance Education. Open University of Brazil (OUB). Mathematics Graduation. 

Professional Profile. knowledges and Doings.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente dissertação traz como tema de discussão a formação de professores de 

matemática na modalidade de Educação a Distância (EaD). Trata-se de um tema de bastante 

relevância para a Educação devido a crescente quantidade de cursos a distância atualmente em 

desenvolvimento no País; quase todas as universidades brasileiras têm um curso a distância, 

seja ele em nível de graduação ou de pós-graduação. Daí a importância de ampliar a discussão 

no seio da comunidade científica, em especial, quando o foco é o curso de licenciatura de uma 

especialidade tão importante para a formação do estudante do ensino básico: a matemática. 

 Antes mesmo de discutirmos sobre o ensino a distância, necessário se faz pensar na 

própria formação do futuro professor. De acordo com Ponte (2002), existem depoimentos e 

cogitações que sugerem a existência de graves problemas nessa área. A formação inicial de 

professores recebe, com frequência, comentários muito críticos de vários segmentos. 

Ponte (2002) afirma ainda que os jovens educadores não saem devidamente preparados 

da universidade no que tange aos conteúdos que irão ensinar. Segundo ele, os novos professores 

reclamam do aprendizado na formação inicial, pois de nada lhes serviu e consideram que só na 

prática profissional aprendem o que é importante. Os profissionais já em serviço também 

acham, muitas vezes, que os jovens professores não são devidamente preparados, não conhecem 

a disciplina que vão lecionar; tampouco dominam os aspectos básicos da prática pedagógica 

cotidiana. Na visão do autor, esses seriam conhecimentos fundamentais dos professores, por 

meio dos quais eles ajudariam seus alunos a desenvolverem habilidades na resolução de 

problemas e no raciocínio lógico matemático. “Na sociedade em geral, parece existir uma 

grande desconfiança em relação à qualidade da formação inicial de professores” (PONTE, 

2002, p. 3). 

Nesse contexto, encontramos elementos substanciais que sustentaram a convicção 

investigativa em relação ao problema da formação de professores e a dificuldade de aplicar a 

teoria na prática profissional. 

Com essas ideias a povoar nossa mente, idealizamos o presente estudo, o qual se propõe 

a responder a seguinte questão de pesquisa: Qual(is) contribuição(ões) um curso de 

licenciatura em matemática a distância pode trazer para os seus estudantes e para a sua 

prática pedagógica, enquanto futuros professores de matemática? 
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A partir de tal questão, construímos nosso objetivo geral, em que nos propomos a 

analisar as possíveis contribuições que o curso de licenciatura em matemática a distância 

trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto docentes de matemática. 

Construímos ainda dois objetivos específicos, com os quais esperamos apoiar o objetivo 

geral, a saber: traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) 

formação ulterior a conclusão do curso. 

Especificamente, priorizamos nesta pesquisa, estudar o caso da primeira turma de 

licenciados do Polo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, de Itamaraju, que são justamente 

os egressos do curso de licenciatura em matemática a distância da Universidade Federal da 

Bahia – UFBA. Tal ação nos remete a um compromisso ético, ou seja, o de dar retorno social, 

enquanto pesquisadora, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Santa 

Cruz, da linha de pesquisa de Políticas Educacionais e, também, como profissional que durante 

nove anos esteve à frente na implantação e gestão da política de formação EaD, no município 

de Itamaraju, acompanhando os alunos dessa turma, desde o processo seletivo até o momento 

da colação de grau. Durante esse período, compartilhamos, com os alunos e pessoas da 

comunidade local, a inquietação quanto à formação oferecida pela modalidade EaD se 

contribuiria de fato para atuação profissional do professor egresso o que se constituiu, desde 

então, em um problema que merecia ser pesquisado. 

O município de Itamaraju, localizado no extremo sul da Bahia, território dessa 

investigação, por meio da Lei Municipal nº 791/2010 legitimou a adesão ao programa do 

Sistema da Universidade Aberta do Brasil – SisUAB e instituiu em parceria com o Ministério 

da Educação e Cultura – MEC e Instituições Públicas de Ensino Superior – Ipes um polo 

presencial com vistas a atender às prerrogativas da Legislação Federal no que se refere à 

formação de seus professores. Segundo relatórios da Secretaria Municipal de Educação de 

Itamaraju (2016), desde a implantação do Polo da UAB foram oferecidos 28 cursos, e 17 deles 

já foram concluídos. 

O primeiro curso de licenciatura a ser implantado no Polo foi o de matemática a 

distância ofertado pela UFBA. O curso iniciou no primeiro semestre de 2009, e a primeira turma 

concluiu no final do ano de 2012. Dessa forma, a educação do município passou a contar com 

13 professores de matemática licenciados, dos quais cinco egressos dessa turma, antes mesmo 

de concluírem o curso já atuavam como professores de matemática na rede municipal, conforme 

dados da Secretaria Municipal. 

É nesse sentido, que entendemos ser relevante investigar qual o perfil dos egressos da 

licenciatura de matemática a distância do Polo de Itamaraju. Quantos exercem a docência de 
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matemática? Onde atuam? Quais os conhecimentos e as capacidades adquiridos ao longo da 

sua formação? Quais saberes e fazeres pedagógicos desempenham na sala de aula? Enfim, o 

curso de licenciatura em matemática a distância contribuiu para a prática pedagógica de seus 

egressos, enquanto docentes de matemática? 

A escolha em realizar essa investigação com foco na formação de professores de 

matemática, na modalidade EaD, justifica-se, também, em razão da trajetória profissional 

vivenciada nos espaços da EaD, com momentos de múltiplas experiências e aprendizados 

significativos possibilitados por essa modalidade de ensino. Além disso, a formação em 

pedagogia, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em 1986, e na Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB, em 1998, proporcionou a inserção em grupos de estudo ao longo da 

trajetória acadêmica. Os grupos de estudo fomentaram uma constante reflexão sobre a prática 

docente voltada para emancipação do ser social, não só da sua própria história, mas como 

daquele educador que atua na reconstrução da história de vida das pessoas, da comunidade 

social e educacional onde vive e convive. Tais situações foram essenciais para alimentar as 

aprendizagens adquiridas no processo de formação discente, assim como na nossa atuação 

como futuro profissional da educação. 

O interesse despertado pela modalidade EaD ocorreu em 2003, quando desenvolvemos 

a tutoria presencial no município de Itamaraju, do primeiro curso de pós-graduação em 

Educação Infantil, oferecido pela instituição Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino – 

Iesde. O uso e acesso às tecnologias de comunicação e informação, naquela época, não atingiam 

todas as instituições e espaços sociais, e a maioria dos cursos a distância, nas cidades do interior, 

era desenvolvida através de livros e fitas de DVD’s para transmissão de videoaulas com a 

mediação do tutor presencial.  A caminhada como discente, em diversos cursos de formação 

continuada e de pós-graduação na modalidade a distância, nos proporcionou experimentar uma 

variedade de tecnologias digitais. O uso de recursos digitais1 (blogs, podcasts, wikis entre 

outros), canais e aplicativos principalmente das redes sociais facilitaram a pesquisa, a 

comunicação e a aprendizagem. 

 
1 Os recursos digitais denominados em Moran (2013), como tecnologias para comunicação e publicação permitem 
que professores e alunos sejam produtores e divulgadores de suas pesquisas e projetos de forma rica e estimulante. 

Blogs constitui-se num sítio eletrônico que permite a atualização rápida a partir de acréscimos de artigos, postagens 

de fotos, textos, vídeos e publicações diversas. O Wiki ou o Google Docs permite que várias pessoas, mesmo 

distantes geograficamente, trabalhem em um mesmo texto, criando e editando conjuntamente conteúdos na 

internet. O Podcast são arquivos digitais do tipo programas de áudio ou vídeo digital que envolve produção, 

transmissão e distribuição na Internet de arquivos de áudio ou vídeo que podem ser ouvidos ou vistos em aparelhos 

móveis como celulares, computadores pessoais.  

MORAN, J. Ensino e aprendizagem inovadores com apoio de tecnologias Informática na Educação. Teoria & 

Prática, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 137-144, set. 2000. (UFRGS. Programa de Pós-Graduação em Informática 

na Educação). 
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Na Secretaria Estadual de Educação da Bahia, durante o período de 2006 a 2016, 

atuamos em vários programas, mais especificamente no Pacto pela Educação, Programa do 

Governo Federal em parceria com o Estado da Bahia e municípios cujos objetivos eram formar 

os professores, acompanhar e monitorar o processo de alfabetização na idade adequada, nas 

redes públicas. Ser participante da equipe pedagógica desses programas, com propósito de 

implantar ações formativas, visando a melhoria da Educação Básica da rede estadual e 

municipal de ensino da Bahia, possibilitou-nos estar em contato com diversos educadores, 

principalmente os professores de matemática das séries iniciais. Durante os processos 

formativos desses docentes e, também, nos momentos de monitoração e acompanhamento nos 

seus espaços de educação procuramos desenvolver a escuta sensível e aprimorar o olhar 

investigador acerca da prática pedagógica. 

No período de 2007 a 2016, como coordenadora do Polo da Universidade Aberta de 

Itamaraju e, também, como técnica Educacional da Secretaria Municipal de Educação de 

Itamaraju tivemos a oportunidade de implantar e acompanhar a política pública de formação de 

professores de Itamaraju desenhada pelo programa do Governo Federal. Esse foi um período 

importante, pois vislumbramos, na prática, os limites e as possibilidades apontados pela EaD, 

enquanto dimensão social responsável pelo processo de democratização da Educação Superior 

e formação de profissionais, preconizada na legislação educacional brasileira. Evidenciamos 

ainda as nuances da oferta e do desenvolvimento dos cursos de licenciaturas a distância 

ofertados pelas Ipes. Algumas com propostas pedagógicas mais inovadoras, utilização de 

aprendizagem colaborativa, maior enfoque digital e audiovisual e flexibilidade dos processos 

de comunicação. Outras mais tradicionais, com projetos menos flexíveis, supervalorização de 

provas, encontros presenciais e mediação da tutoria presencial.  

Os estudos de alguns pesquisadores entendem que a política de EaD pode garantir a 

democratização, a cidadania e que essa modalidade de ensino colabora na formação do 

professor. Belloni (2002) avalia, em suas pesquisas, que a modalidade EaD torna-se cada vez 

mais um componente regular dos sistemas de ensino não apenas para ampliar o acesso ao ensino 

superior, mas também para atender à grande demanda de formação inicial e continuada. Além 

disso, Belloni (1999) afirma que experiências com metodologias não-presencias colaboram, 

inestimavelmente, com as mudanças dos métodos de ensino e da organização do trabalho nos 

sistemas tradicionais e no uso adequado das tecnologias na educação. 

Por outro lado, encontramos em Pretto (2003), a preocupação com a qualidade da 

formação oferecida. O autor afirma que a formação de professores é um ato político de 

formação de cidadania e não pode ser oferecida por meio de implantação de programas de 
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formação aligeirada seja presencial, seja a distância. Corroborando com essa premissa, Nóvoa 

(1992) também defende que nenhuma política educacional poderá ser bem-sucedida se não 

levar em conta a formação docente como ação prioritária, unindo teoria e prática que deve 

pautar-se num processo contínuo de reflexão sobre o saber-fazer pedagógico, visando a 

construção da sua própria identidade profissional. Os programas de formação de professores, 

segundo Nóvoa (2002), devem centrar-se no desenvolvimento das competências de saber 

relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber 

analisar-se. 

Para Tardif (2007, p. 11), “o saber é sempre o saber de alguém que trabalha com alguma 

coisa no intuito de realizar um objetivo [...] o saber não é algo que flutua no espaço”. Para esse 

autor, o saber do professor está relacionado com a sua pessoa, sua identidade, suas experiências 

de vida, sua história profissional, suas relações com os alunos e com os demais atores da escola. 

Portanto, é necessário aprimorar/qualificar o saber, por meio das experiências pessoais e 

profissionais, as relações interpessoais com um enfoque reflexivo sobre a prática docente, no 

intuito de obter uma melhor qualidade de ensino-aprendizagem. 

Na perspectiva desses autores, quanto às vertentes da qualidade na formação docente, 

entendemos, que as ações formativas docentes não podem ser reduzidas a um simples 

desenvolvimento de competência técnica ou empobrecidas em termos de conteúdos científico, 

artístico, histórico e social, visto que o desempenho do futuro professor tem impactos 

significativos na formação dos outros cidadãos e na qualidade da educação básica do País. 

Assim, o objetivo de analisar as possíveis contribuições que o curso de licenciatura em 

matemática a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto docentes 

de matemática traduz-se em um exercício de investigação social importante, à medida que 

possibilita coletar elementos para melhor conhecer, compreender e refletir sobre o processo de 

formação e a atuação do professor de matemática da Educação Básica. Além disso, a proposta 

de divulgar as vivências prático-pedagógicas que os egressos julgam como resultado de sucesso 

das suas práticas, objetiva também dar visibilidade aos saberes e fazeres do professor de 

matemática que atua na rede municipal de ensino de Itamaraju.  

Na consecução dos objetivos propostos nessa investigação, optamos pelo 

desenvolvimento da pesquisa com abordagem qualiquantitativa, visto que essa trata o fenômeno 

da realidade, conferindo significado concreto aos seus dados de modo que as relações sociais 

possam ser analisadas nos diferentes aspectos numa perspectiva que o estudo quantitativo pode 

suscitar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa conforme afirma 

Chizzotti (1998). 
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Nossa opção pelo Estudo de Caso sustenta-se na compreensão que tal procedimento 

permite um melhor entendimento e análise ao enfocar o fenômeno particular, levando em conta 

a sua situação e suas múltiplas dimensões. Ao investigar o perfil do egresso no que tange a sua 

atuação profissional, enquanto professor de matemática, especificamente da primeira turma 

ofertada, no Sistema da UAB de Itamaraju, substanciamos a especificidade do objeto dessa 

pesquisa, pela sua singularidade e valor em si mesmo. A riqueza de experiências, de 

comportamentos e de interações no tempo e no espaço vivenciados pelos próprios sujeitos 

implicados nessa pesquisa constituem em uma fonte direta e imprescindível para investigação 

da realidade. Nesse ido, nossa pesquisa trata-se de “[...] um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência” (YIN, 

2001, p. 32). 

O percurso metodológico dessa investigação foi ancorado na pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. A pesquisa bibliográfica incluiu a leitura e análise dos autores 

apontados como referência da temática em estudo, a exemplo: Nóvoa, (1992, 1999, 2002); 

Tardif (1998); Ponte (2000, 2002, 2003); Belloni (2012); Peters (2012) e Castells (2000, 2003), 

além de textos, artigos e pesquisas realizadas no banco de teses e dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes sobre o tema em análise.   

Na realização da pesquisa documental, essa investigação teve foco na análise dos 

seguintes documentos: pareceres, decretos, resoluções e leis que instituíram políticas de 

formação docente, no contexto brasileiro e do município investigado, e, especificamente, no 

Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em matemática a distância da UFBA, pois nos 

interessou investigar sobre os princípios teórico-metodológicos do curso no âmbito do Sistema 

da Universidade Aberta do Brasil. E ainda nas fichas individuais dos acadêmicos, relatórios e 

planilhas disponíveis nos arquivos da Secretaria Acadêmica, do Polo UAB de Itamaraju, na 

Secretaria Municipal de Educação e, também, consultas aos materiais didáticos do curso de 

matemática, tanto impresso como aqueles depositados no ambiente virtual de aprendizagem – 

AVA; moodle2 da UFBA, no período de 2009 a 2012. 

 
2 A palavra Moodle referia-se originalmente ao acrônimo: Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment. O Moodle é um sistema de gestão de aprendizagem gratuito e online que permite que os educadores 

criem seu próprio site privado preenchido com cursos dinâmicos que se estendem aprendendo, a qualquer 

momento, em qualquer lugar.  A plataforma surgiu com a investigação de Martin Dougiamas desenvolvida no seu 

doutoramento, que levou à inclusão no desenho inicial da plataforma de alguns aspectos pedagógicos que não 

estavam presentes noutras plataformas similares.  A plataforma Moodle ocorre em qualquer sistema operativo que 

suporte PHP (Hypertext Preprocessor), nomeadamente Unix, Linux, Windows, Mac OS X. Os dados são 

armazenados numa única base de dados, normalmente MySQL, mas a partir da versão 1.7 também podem ser 

utilizadas bases de dados Oracle ou Microsoft SQL Server. 
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A pesquisa de campo foi desenvolvida em dois momentos distintos. No primeiro, 

aplicamos um questionário (ANEXO D), contendo questões abertas e fechadas sobre a 

identificação dos egressos, escolarização, aspectos socioculturais, formação docente em 

matemática na modalidade EaD, carreira do magistério/jornada de trabalho semanal e prática 

docente. Dos 13 egressos da licenciatura de matemática a distância da UFBA, 12 responderam 

o questionário. No segundo momento, realizamos entrevistas semiestruturadas com os oito 

professores egressos que atuam na rede de ensino municipal como docentes de matemática. As 

entrevistas foram realizadas individualmente, no período de 20 de março a 20 de abril de 2018, 

respeitando o local e o horário disponíveis dos sujeitos implicados na pesquisa.  Os pontos 

definidos no roteiro da entrevista (ANEXO E) tiveram como elemento norteador aspectos 

identificados a partir das respostas do questionário aplicado aos egressos e pontos que 

favoreceram traçar o perfil do professor egresso com foco nas condições da docência, na 

formação e na prática pedagógica. 

Quanto à estrutura, a dissertação está organizada em cinco capítulos.  

O capítulo I aborda a história da Educação Superior a Distância no Brasil, perpassando 

pela evolução da modalidade EaD à luz da influência dos avanços tecnológicos e dos meios de 

comunicação no processo ensino-aprendizagem, ao longo da construção histórica, do ensino 

superior a distância, destacando as primeiras iniciativas dos cursos superiores a distância e 

como as instituições de ensino superior se organizaram, considerando os contextos históricos e 

tendências da Educação a Distância. O estudo procurou demonstrar, nesse capítulo, alguns 

desafios e perspectivas postas para as universidades tradicionais que se propõem a potencializar 

o ensino a distância e também para àquelas que já se responsabilizam pelo planejamento 

educacional para uma possível universidade do futuro. 

No capítulo II, o estudo é focado nos aspectos legais e operacionais do Sistema da 

Universidade Aberta do Brasil, enquanto uma das atuais políticas públicas brasileiras 

comprometidas com a formação inicial e continuada dos docentes da Educação Básica. É 

apresentado os aspectos legais da formação docente EaD, e conexões teóricas embasadas nas 

concepções de autores que se debruçaram na análise da temática e nas determinações e 

orientações de uma formação docente reflexivo-crítica, que considera os saberes e fazeres, 

enquanto base da identidade profissional. Além disso, o estudo investigou os saberes e fazeres 

necessários na formação docente em matemática.  

 
ALVES, L.; BARROS, D.; OKADA, A. (Org.). Estratégias Pedagógicas e Estudos de Caso. Salvador: 

EDUNEB. 2009. Disponível em: <https://docs.moodle.org/34/en/Main_page >. Acesso em: 18 mar. 2018. 

https://docs.moodle.org/34/en/Main_page
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O capítulo III descreve o caso do Polo da UAB de Itamaraju, trazendo a caracterização 

do município e também do Polo de Apoio Presencial de Itamaraju, lócus do desenvolvimento 

dessa pesquisa. O estudo buscou fazer uma análise do projeto do curso de licenciatura em 

matemática a distância da UFBA, considerando a concepção e os princípios teórico-

metodológicos de formação presentes no projeto. 

O capítulo IV discorre, minunciosamente, o percurso metodológico da pesquisa, a 

abordagem, os procedimentos de coleta de dados, a sua organização, bem como apresenta os 

sujeitos sociais implicados na investigação. 

Por fim, o capítulo V trata de analisar os resultados a partir dos dados coletados, tendo 

em vista analisar as contribuições que o curso de licenciatura em matemática a distância trouxe 

para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto docentes de matemática. E não como 

premissa de esgotar a investigação apresentaremos as considerações finais sobre o estudo em 

questão. 

Espera-se que este estudo contribua para o entendimento e a reflexão sobre o processo 

de formação e a atuação do professor de matemática da Educação Básica, no contexto de uma 

política pública pautada na modalidade EaD, traçando outras trajetórias e possibilidades a partir 

dos dados e análises desenvolvidos. 
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CAPÍTULO I  

EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 
“A aprendizagem a distância foi durante muito tempo o ‘estepe’ do ensino; em breve 

irá tornar-se, senão a norma, ao menos a ponta de lança”.  

Pierre Lévy 

  

O propósito deste capítulo é abordar a história da Educação Superior a Distância, 

observando a influência dos avanços tecnológicos e dos meios de comunicação no processo 

ensino-aprendizagem a distância. Além disso, evidenciamos as primeiras iniciativas da EaD no 

Brasil, a estrutura organizacional das universidades para a oferta dessa modalidade, assim como 

os desafios e as perspectivas da universidade brasileira com a expansão, a regulamentação e a 

qualidade no âmbito dessa modalidade de ensino. 

 

1.1 Histórico sobre educação superior a distância 

 

Ao longo da história da humanidade, o envolvimento do homem com as tecnologias 

sempre foi um divisor de águas tanto na expansão como no rompimento de ciclos, seja no 

âmbito social, econômico, político, seja no educacional, impulsionando a sociedade de um 

passado para um presente-futuro.  

No período do Cristianismo, as epístolas de São Paulo que levavam ensinamentos 

religiosos às comunidades cristãs primitivas da Ásia menor, ou as cartas morais de Sêneca a 

Lucilo com ensinamentos de filosofia estoica, são exemplos que demarcam o uso das 

tecnologias (a escrita e o transporte) na história da educação a distância, Aretio (2002).   

A história da educação propriamente dita a distância surgiu nos últimos anos do século 

XIX, e teve como base o ensino por correspondência, como afirmam Aretio (2002), Belloni 

(2012) e Peters (2012). Nesse tipo de ensino, Belloni (2012) observa que existe uma evidente 

assimetria quanto à flexibilidade entre as dimensões de espaço e tempo, bem como quanto à 

independência do aluno. A interação entre professor e aluno era lenta, esparsa e se limitava ao 

sistema de correios e encontros previstos para os exames de avaliação em que o aluno tinha 

autonomia com relação ao lugar de estudo, mas estava totalmente condicionado às questões dos 

prazos e escolhas de currículos. As propostas pedagógicas eram tradicionais, e cabia ao discente 

estudar e reproduzir o que era indicado. 

Segundo Belloni (2012), os avanços tecnológicos e a integração dos meios de 

comunicação no processo ensino-aprendizagem influenciaram o uso do material impresso e os 

meios de comunicação audiovisual de massa, tais como: rádio, telefone, televisão ou gravador 
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(cassetes de áudio ou vídeo), mas a inserção desses recursos apresentou pouca distinção do 

ensino por correspondência, visto que a comunicação entre professor e aluno continuou não 

sendo o foco. Mesmo com as tecnologias facilmente disponíveis e acessíveis, a comunicação 

entre professor e aluno era muito restrita, e o processo ensino-aprendizagem estava vinculado 

mais a distribuição de conteúdo e vencer as barreiras geográficas.    

Conforme os estudos de Aretio (2002), os sistemas universitários a distância tiveram 

sua origem em movimentos de extensão universitária e surgiram nos Estados Unidos, em 

meados do século XIX, com aspectos característicos muito marcantes do ensino por 

correspondência. Esse autor considera a instituição americana Illinois Wesleyan University de 

Bloomington a pioneira no ensino a distância em nível universitário, com programa realizado 

através de correspondência, apoiado em material impresso. Aretio (2002, p. 62, grifos do autor, 

tradução nossa) destaca que: 

 

[...] o Conselho de Administração da Universidade de Wisconsin concordou em 

estabelecer um curso universitário por correspondência através do qual os professores 

do Colégio Agrícola trocaram cartas com estudantes que não poderiam deixar seu 

trabalho para retornar às aulas no campus. Provavelmente, a primeira vez que 

apareceu a denominação de ensino à distância foi em 1892 no catálogo desta 

Universidade de Wisconsin [...] 

 

Na Europa, os movimentos de extensão começaram uma década depois que surgiram os 

movimentos nos Estados Unidos, com a crença que na universidade era possível ensinar aos 

estudantes que não podiam assistir, regularmente, às aulas. Iniciou-se, então, um sistema em 

que os alunos livres registravam-se na universidade, realizavam os estudos de modo 

independente e depois prestavam os exames na referida academia. 

As pesquisas, em Aretio (2002), apontam que a Universidade de Londres criada em 

1836, como a primeira instituição a trabalhar com a modalidade a distância, uma vez que os 

exames de avaliação dos estudantes eram realizados por essa universidade, e as instituições 

autorizadas realizavam o processo de ensino.  

No quadro a seguir, destaca-se, a partir dos estudos em Aretio (2002), marcos históricos 

mais significativos do ensino superior a distância, ocorridos nos Estados Unidos e na Europa, 

delimitados no período de 1836 a 1992. 
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Quadro1 – Marco histórico do ensino superior a distância 

ESTADOS UNIDOS 

✓ 1891 – O Conselho de Administração da Universidad de Wisconsin, EUA, e o Colégio de 

Agricultura iniciaram estudos por correspondência; 

✓ 1892 – A University of Chicago, EUA, (pela primeira vez uma instituição pública) criou 

um programa de correspondência no país; 

✓ 1917 – A University of Wisconsin, University of Minnesota, Pennsylvania State 

Collegeers e State University of Iowa, EUA, iniciaram programas educativos de rádio; 

✓ 1939 – A University of Iowa, EUA, iniciou cursos com a utilização do telefone para a 

comunicação professor-aluno;  

✓ 1964 – A University of Wisconsin, EUA, criou o projeto Articulate Instructional Media 

(AIM), utilizando diferentes meios de comunicação, sistema de tutoria, grupos de estudos, 

uso de laboratório, sendo a maior contribuição americana para a criação da OU na 

Inglaterra;  

✓ 1979 – State University of New York, EUA, implantou o Center for Distance Learning, 

abrindo novas iniciativas de estudos universitários a distância, a exemplo da University of 

Maryland;  

✓ 1980 – A National University Consortiun produziu e veiculou programas educativos por 

televisão via satélite; 

✓ 1992 – A American Association for Collegiate Independent Stuy (AACIS) foi criada nos 

EUA para defender os interesses dos profissionais de estudos independentes.  

EUROPA 

✓ 1836 – A University of London, Inglaterra, foi a primeira a trabalhar com um sistema onde 

o estudante matriculava na universidade, estudava livremente e só retornava para fazer as 

avaliações, só após 20 anos que se instituiu o ensino por correspondência;   

✓ 1891 – O Centre École Chez Soi iniciou, na França, as primeiras classes por 

correspondência;  

✓ 1940 – Na antiga União Soviética, a educação a distância tornou-se um direito, sendo 

incluído um artigo na Constituição do país;  

✓  1963 – As Faculdades de Letras da França (Paris, Bordeaux, Lille, Nancy e Strasbourg) 

iniciaram, via rádio, o ensino universitário para alunos do curso básico;  

✓ 1969 – Open University (OU), Inglaterra, foi criada, sendo a instituição pioneira e única 

no modelo atual de EaD, integração das telecomunicações, servindo de incentivo para a 

criação de outras universidades abertas no mundo e expandindo a EaD;  

✓ 1972 – A Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) foi criada em Madri, 

Espanha, sendo a primeira instituição de ensino superior a suceder a Open University em 

nível mundial; 

✓ 1975 – Fern Universitätt, Alemanha, foi exclusivamente criada para atender ao ensino 

universitário a distância no país; 

✓ 1979 – O Instituto Português de Ensino a Distância foi criado em Portugal, 

principalmente, para qualificar o professorado; 

✓ 1980 – I Symposium Iberoamericano de Rectores de Universidades Abiertas aconteceu 

em Madri, Espanha, com o objetivo de impulsionar a EaD nos países ibero-americanos e 

criou-se a Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia (AIESAD), com sede 

em Madri; 

✓ 1988 – O Instituto Português de Ensino a Distância deu origem a Universidade Aberta de 

Portugal. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos estudos de Aretio (2002, p. 55-72). 
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O surgimento das instituições identificadas como marco histórico do ensino superior a 

distância observado no Quadro 1, tanto na Europa como nos EUA, acompanhou a evolução das 

tecnologias, da informação e da comunicação. Inicialmente, o uso da imprensa e dos serviços 

postais (correspondência); posteriormente, do telefone e das multimídias, rádio e televisão; e, 

mais recentemente, a Internet constituíram meios essenciais para a oferta de programas e novos 

cursos universitários responsáveis pela expansão da EaD no âmbito mundial. 

As Novas Tecnologia de Informação e Comunicação – NTIC vêm revolucionando a 

forma de pensar e agir e, assim, implicam transformações profundas também nos modos de 

ensinar e aprender, inaugurando, dessa forma, uma nova era na educação a distância. A Internet, 

rede mundial de computadores, surgiu nos anos 60, nos Estados Unidos da América, 

modificando a comunicação mundial e permitiu que milhões de pessoas tornassem a 

comunicação cada vez mais rápida e eficiente, sendo considerada uma ferramenta indispensável 

juntamente com o computador para minimizar as distâncias entre os interlocutores. 

Segundo Castells (2000), em decorrência das mudanças tecnológicas ocorridas no final 

do século XX e início do século XXI, esse período caracteriza-se por ser permeado pela 

convergência entre tecnologia, informação e comunicação. O autor afirma que a característica 

da atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas 

justamente “a aplicação desses conhecimentos e desta informação para a geração de 

conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo 

de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso” (CASTELLS, 2003, p. 51). 

O desenvolvimento e a disseminação das NTIC proporcionaram, nos anos 90, o 

surgimento de um modelo de educação a distância sustentada na rede mundial de computadores 

e de telecomunicações e com incidência na comunicação em grupo e intervenção direta do 

professor no processo de comunicação, segundo Belloni (2012, p. 62, grifo da autora), teve 

como meio: 

 

[...] unidades de curso concebidas sob a forma de programas interativos 

informatizados (que tenderão a substituir as unidades de curso impressas); redes 

telemáticas com todas as suas potencialidades (bancos de dados, e-mail, listas de 

discussão, sites etc.); DVDs didático, de divulgação científica, cultura geral, de 

“infotenimento” etc.). 

 

Castells (2003) evidencia que o processo atual de transformação tecnológica se expande 

em razão de sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos mediante 

linguagem digital, na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, trabalhada e 

disseminada. Para o autor, a Internet apresenta as características de flexibilidade do tempo e de 
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espaço, superando distâncias. Ela não é uma ferramenta de libertação, mas é um poderoso 

instrumento para a liberdade de expressão e democratização, e o seu uso pode influenciar e 

transformar as diversas áreas das atividades humanas.  “A Internet é um meio de comunicação 

que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, 

em escala global” (CASTELLS, 2003, p. 8). Desse modo, a Internet passou a ser a base 

tecnológica para a forma organizacional da rede definida por Castells (2003, p. 7) como: 

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de redes é uma prática 

humana muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo 

transformando-se em redes de informação energizadas pela Internet. As redes têm 

vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de sua 

flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais para se sobreviver 

e prosperar num ambiente em rápida mutação. É por isso que as redes estão 

proliferando em todos os domínios da economia e da sociedade, desbancando 
corporações verticalmente organizadas e burocracias centralizadas e superando-as em 

desempenho. 

Nesse sentido, a rede tem uma influência muito grande em tudo que se refere a produção, 

disseminação, armazenamento e uso da informação. Assim, o impacto revolucionário das NTIC 

sobre o processo ensino-aprendizagem virtual, com o modelo atual baseado na utilização da 

rede, segundo Otto Peters (2012), abriu novas oportunidades para Educação a Distância, 

tornando-a mais relevante que anteriormente. O autor afirma que a EaD não só passou a ser 

reconhecida, mas atraiu a iniciativa pública para a implementação de políticas educacionais na 

modalidade de ensino a distância. Dessa forma, Peters (2012, p. 32) aborda que: 

 

Foram criadas universidades autônomas de uma única modalidade de ensino a 

distância que conferem graus. Os governos as criaram principalmente afim de 

implementar suas políticas educacionais. Em alguns países, estas universidades 

aceitam até alunos que não estavam qualificados para entrar em universidades 

regulares. Este novo início e esta nova abordagem modificaram todo o cenário da 

educação a distância. 

 

A Unesco sempre teve nas universidades e nas instituições de ensino superior um ponto 

de apoio de cooperação e solidariedade, uma vez que ambas cultivam o campo da educação, da 

ciência e da cultura em prol da luta contra a pobreza e redução das desigualdades sociais, 

assevera Werthein e Cunha (2000). O ensino superior precisou repensar sua missão e redefinir 

suas funções diante das metas aprovadas pelo consenso das nações mundiais que integram a 

Unesco, bem como frente aos avanços das ciências e das NTIC que abriram outros campos de 

aplicação, principalmente na educação, ampliando a produção de conhecimento. A esse 

respeito, Hermida e Bonfim (2006, p. 167) corroboram com as ideias de Werthein e Cunha ao 

afirmarem que: 
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Nesse novo contexto, as instituições de ensino superior passaram a sofrer 
transformações. Os processos de crescimento, expansão, diversificação, 

especialização e diferenciação dos sistemas de educação superior, associados à 

generalização da informática e das telecomunicações – estimuladas pela tendência na 

modernização produtiva e a globalização dos mercados, deram espaço à emergência 

de novos cenários e modalidades de ensino. O desenvolvimento acelerado das 

ciências, associado ao das NTIC trouxe, em consequência, uma diversidade de 

aplicações que, ao serem utilizadas em educação, ampliaram horizontes de atuação e 

intensificaram a produção de novos conhecimentos. Dentre as modalidades de atuação 

que mais cresceram temos a Educação à Distância (sic) (EaD).  
 

Nessa perspectiva, o ensino superior a distância, ao longo da história, vem se ajustando 

e se apropriando no desenvolvimento de novas tecnologias o que tem propiciado a ampliação 

do acesso e a democratização da Educação Superior, o surgimento de novos empreendimentos 

didático-pedagógicos, aplicação de novas tecnologias educacionais e modelos diferenciados de 

aprendizagem aberta, bem como o investimento governamental para a implementação de 

políticas públicas educacionais, conforme podemos observar no percurso histórico da EaD no 

Brasil, que trataremos na próxima subsessão. 

 

1.1.1 Educação superior a distância no Brasil 

 

O histórico da Educação a Distância no Brasil seguiu, embora um pouco mais tarde, a 

lógica de implantação de outros países. As primeiras experiências de educação a distância 

aconteceram no início do século XX e foram baseadas no modelo de ensino por 

correspondência, com exclusividade do recurso de material impresso, e o correio postal era o 

veículo para a distribuição. Posteriormente, o uso do rádio, telefone e a televisão também foram 

utilizados como ferramentas para o Ensino a Distância. Com o desenvolvimento das tecnologias 

da informação, a partir de 1975, os avanços significativos dos microprocessadores contribuíram 

para a explosão do consumo e sua fabricação passa a ser em escala cada vez mais acessível 

como instrumento facilitador do trabalho e da aprendizagem. 

A primeira iniciativa da EaD no Brasil, em 1923, quando Henrique Morize, Edgard 

Roquette-Pinto e outros membros da Academia Brasileira de Ciências e da sociedade da época 

criaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com a ideia de rádio educativa. Posteriormente, 

a rádio foi doada ao MEC e, em 1960, o Governo Federal sistematizou a ação em EaD, por 

meio da expansão do sistema de escolas radiofônicas, aos estados nordestinos. 
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O Movimento de Educação de Base – MEB3, idealizado a partir do método que 

revolucionou a alfabetização de adultos proposto pelo educador Paulo Freire, é considerado a 

mais importante e bem-sucedida experiência de educação popular a distância realizada no 

Brasil, por meio de rádio educativa, na década de 1960. De acordo com Lima (2014), o MEB 

foi criado no governo do Presidente da República, Jânio Quadros, com intermédio do arcebispo 

de Aracaju, D. José Távora, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

CNBB a qual empreenderia aulas radiofônicas nas áreas tidas como subdesenvolvidas do país 

no intuito de atender a população analfabeta do meio rural. 

Além do uso de materiais impressos e do rádio, as iniciativas públicas incluíram a 

televisão e os recursos multimeios para o desenvolvimento de formação via educação a 

distância. De acordo com Lima (2014), em 1970, foi criado o Projeto Minerva, sob a 

coordenação e execução do Ministério da Educação – MEC, cujo objetivo era educar pessoas 

adultas. O Parecer 699/72 do MEC criou o Projeto Logos, para formar professores leigos com 

recursos federais e de prefeituras municipais e, ainda, o Programa Nacional de Teleducação – 

Prontel, por meio do Decreto nº 70.185, de 1972. 

Vidal e Maia (2010), em seus estudos, registraram que o Brasil iniciou a implementação 

da EaD como uma política pública, a partir da década de 1972, com a inclusão de algumas 

experiências de ensino a distância implantadas nos Planos Básicos de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – PBDCT4. Os PBDCT’s definiam diretrizes claras sobre os rumos 

que deveriam tomar o desenvolvimento científico e tecnológico do País. Com PBDCT I (1972-

1974), foram criados projetos, a exemplo do Projeto Sistema Avançado de Comunicação 

Interdisciplinar – Saci, que por meio da televisão com aulas via satélite atendiam o público das 

séries iniciais, tentando assim criar uma rede de ensino a distância dentro do País. No PBDCT 

 
3 O Movimento de Educação de Base (MEB), entidade filantrópica, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado, 

sede no Estado do Rio de Janeiro, vinculado à CNBB e com financiamento do Governo Federal foi criado pelo 

decreto nº 50.370, de 21 de marco de 1961. Em 1963, já existiam 7.353 escolas radiofônicas sintonizadas nas 29 

emissoras católicas, com audiência de oito milhões de pessoas. O lema Viver é lutar sintetizava a ideologia do 

MEB que tinha como objetivo principal “desenvolver um programa de educação de base, por meio de escolas 

radiofônicas, principalmente nas zonas rurais das áreas subdesenvolvidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 

país, além de organizar as comunidades para as reformas de base e estrutura agrária do país” (FÁVERO, 2006, p. 
4) “como movimento educativo e organização cultural, o MEB divulgava uma concepção de mundo, em áreas de 

tensão social, que negava a possibilidade da conjuntura capitalista dos países subdesenvolvidos criarem um mundo 

para todos os homens” (FÁVERO, 2006, p. 271). 
4 De acordo com o Decreto nº 75 241/75, a elaboração do PBDCT era coordenada pela Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República – Seplan, com o auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Cabia também ao CNPq promover estudos e programas integrados de formação, avaliação 

e valorização de recursos humanos nas áreas de ciência e tecnologia o que colaborou também na oferta de projetos 

educacionais a distância. “Escrito em estrita coerência com as propostas de desenvolvimento nacional de então, 

este PBDCT daria origem a uma série de três documentos (I, II e III PBDCT) de mesmo objetivo” (FILHO, 2002, 

p. 398). 
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II (1975-1979), os projetos de Desenvolvimento da Teleducação e novas técnicas educacionais 

para o ensino superior mantêm a ideia de criação de uma rede de ensino a distância, utilizando 

basicamente o meio televisivo. Conforme afirmam Vidal e Maia (2010), essas experiências 

foram pontuais, mas mostraram as amplas possibilidades que a educação a distância poderia ter 

para um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Antes de a EaD ser reconhecida legalmente como modalidade a distância a Universidade 

de Brasília – UNB, criada em 1979, foi a primeira instituição de ensino superior a oferecer mais 

de 20 cursos de extensão na modalidade a distância, alguns deles trazidos da Open University. 

A partir de 1989, a UNB criou o seu Centro de Educação a Distância com o objetivo de 

desenvolver e viabilizar ações educativas a distância em diversas áreas do conhecimento. 

Moran (2002) sustenta que a UNB é uma das pioneiras em EaD, no Brasil, e ocupa lugar de 

destaque no País, principalmente na oferta de cursos de especialização com a utilização de 

mídia impressa e Internet. 

Em 1994, a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT fez o primeiro processo 

seletivo para um curso de graduação a distância, destinado à formação dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental, no âmbito do Estado. O formato dessa graduação 

apoiava-se no material didático impresso com a mediação do tutor presencial que atendia os 

alunos das cidades polos do curso. Esse modelo, de acordo com Vidal e Maia (2010), serviu de 

referência para outras instituições de ensino superior, que se abriram para os cursos na 

modalidade de EaD. Assim, em 1996, também surgiram os primeiros cursos de mestrados via 

videoconferência oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. A 

experiência da UFSC, no período de 1994-1997, incentivou muitas Instituições de Ensino 

Superior – IES a ofertarem os primeiros cursos online, a exemplo das Universidades Federais 

de Pernambuco; Minas Gerais; Rio Grande do Sul; São Paulo; Universidade Anhembi 

Morumbi; Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Centro Universitário Carioca. As 

instituições de ensino superior passaram a investir nas pesquisas em EaD, na preparação e 

desenvolvimento de tecnologia digital e, também, na gestão administrativa e pedagógica para 

o atendimento aos alunos, nas novas especificidades. 

A partir de 1998, houve um crescente envolvimento das IES com cursos de Educação a 

Distância. Moran (2002) afirma que 80% das solicitações de autorização ao Ministério de 

Educação foram para cursos de graduação de formação de professores, principalmente de 

Pedagogia e Normal Superior5, visto que o público-alvo eram os professores do ensino 

 
5 O Normal Superior configurou-se numa tentativa mais rápida de assegurar o ensino superior e a formação de 

docentes para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental. O curso tinha exigência de 
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fundamental que precisavam se ajustar às exigências da recente lei aprovada, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDBEN, no 9.394/96, cujo  Art. 87, instituía a Década da 

Educação, a iniciar-se um ano a partir da sua publicação, que dentro do seu caráter de vigência 

limitada,  cessava em dezembro de 2007, e justamente no §4º desse artigo estabelecia que: “Até 

o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996). 

 A exigência legal de professores habilitados, em nível superior, abriu 700 mil novas 

vagas no ensino superior assegura Moran (2002), o que exigiu organização mais intensa e 

decidida das universidades em relação à oferta de cursos de formação na modalidade EaD. O 

autor comenta, ainda, que a medida em que as instituições desenvolviam sozinhas ou em rede, 

os cursos de graduação, especialização, extensão e pós-graduação stricto sensu, adquiriam mais 

competência e atraíam novos alunos e mercados, perdendo o medo de arriscar nessa modalidade 

de educação. Dessa forma, paulatinamente, a EaD era legitimada, ampliando as oportunidades 

de acesso ao ensino superior e, consequentemente, contribuindo na formação dos professores 

em várias partes do território brasileiro. 

As IES do Sistema Federal de Ensino diante das demandas de democratização do acesso 

à educação superior e de formação dos profissionais da educação passaram a se organizar em 

novos arranjos institucionais na oferta de cursos na modalidade EaD. O Decreto nº 2.207/1997, 

que regulamenta o Sistema Federal de Ensino, no seu Art. 4º, estabelece que quanto à 

organização acadêmica, as IES do Sistema Federal de Ensino classificam-se em universidades, 

centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas 

superiores. 

Moran (2002), em seus estudos, afirma que a oferta de cursos superiores a distância no 

Brasil, em termos institucionais, é classificada dentro de três grandes tendências: instituições 

isoladas, associações e consórcios e as instituições, exclusivamente, virtuais. Esse autor ressalta 

que a tendência de instituições isoladas se refere àquelas universidades e faculdades de ensino 

superior que já apresentam tradição na educação presencial e passam a ofertar cursos a 

 
2.800 mil horas de atividades acadêmicas e duração de 3 anos. Com as Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas 

na Resolução CNE/CP nº 1/2006, foram instituídos princípios, condições de ensino e de aprendizagem e 

procedimentos a serem observados pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de Educação Superior 

do país, assegurando a formação de profissionais da educação prevista no Art. 64, da Lei nº 9.394/96, a partir de 

então, por meio de Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura nos termos dos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 

e 3/2006. Disponível em: <http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2001/06/a-polemica-do-normal-superior/>. 

Acesso em: 12 mar. 2018. 
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distância. Geralmente, essas iniciam oferecendo cursos de extensão e, posteriormente, ampliam 

para cursos de especialização e graduação. 

A tendência das associações e consórcios são àquelas instituições de ensino superior 

brasileiras seja pública, seja privada e, também, outras instituições não-educacionais como 

empresas, órgãos oficiais nacionais ou internacionais que se uniram para oferecer cursos a 

distância, em vários níveis, para os seus associados, corporações externas ou usuários 

individuais apontam os estudos em Moran (2002) e Lima (2014). Elas podem ter abrangência 

nacional ou internacional e têm como objetivo aperfeiçoar recursos humanos, técnicos e 

financeiros, atualizar e melhorar a qualidade das formações oferecidas e, também, atender às 

demandas de mercado. 

Como exemplo, Moran (2002) e Lima (2014) citam o Projeto Veredas, curso da 

Secretaria de Educação de Minas Gerais, criado em 2000, por meio da formação de consórcio 

entre 18 universidades, centros universitários e instituições de ensino com a finalidade de 

oferecer curso de pedagogia, séries iniciais, aos professores mineiros, em serviço, que não 

tinham graduação e a Rede Brasileira de Ensino a Distância, entidade mantenedora do Instituto 

UVB.BR formada pela associação de dez instituições privadas de ensino superior localizadas 

em diferentes regiões do País, ofertando cursos nas áreas da ciência. Segundo Lima (2014), o 

Instituto IUVB.BR buscou a soma de competências acadêmicas, compartilhamento de 

estruturas físicas, integração virtual de bancos de dados, serviços de suporte acadêmico e 

criação de metodologias para a oferta de EaD. 

O Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, segundo 

Bielschowsky (2017), presidente fundador desse local, destaca que o projeto do centro foi 

formulado em 1999, e o consórcio assinado, em 2000, pelo governador do Estado neste ano e 

reitores das duas universidades estaduais (UERJ e UENF) e das quatro federais do Rio de 

Janeiro (UNIRIO, UFRJ, UFF e UFRRJ). Posteriormente, agregou-se a esse consórcio o Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ. A oferta de cursos 

foi iniciada em 2001, com a licenciatura em matemática, pela Universidade Federal Fluminense 

– UFF. Bielschowsky (2017) afirma que atualmente, em 2017, o CEDERJ faz parte da 

Universidade Aberta do Brasil e oferece  15 cursos de graduação a distância ou semipresencial, 

cerca de 40 mil alunos ativos espalhados em 32 polos regionais que cobrem todo o Estado do 

Rio de Janeiro, oferecendo também cursos de extensão para formação continuada de 

professores, bem como o pré-vestibular social para 20.000 alunos e atividades de divulgação 

científica, a exemplo do Museu de Ciência, a Praça da Ciência Ambulante e o Projeto Ver 

Ciência. 
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Outro consórcio importante no Brasil é o da Universidade Virtual Pública do Brasil 

(Unirede), primeira universidade virtual pública brasileira, lançada em agosto de 2000, através 

de um consórcio que reúne 68 instituições públicas de ensino superior, com o apoio do 

Ministério de Educação, o de Ciência e Tecnologia e da Financiadora de Estudos e Projetos. 

Conforme Moran (2002), a Unirede possibilita que as melhores instituições públicas unam 

competências para um trabalho em rede, baseado no uso intensivo de tecnologias de informação 

e comunicação – principalmente a Internet. Com o objetivo de democratizar o acesso à 

educação de qualidade através da oferta de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-

graduação, extensão e educação continuada. Fazem parte da Unirede: a UEC; UFP; UFRJ; 

UFMG; UFBA, entre outras. 

Vale destacar, também, dois outros consórcios que vêm atuando no Brasil nessa 

modalidade de ensino: a Universidade Virtual do Centro-Oeste – UniVirCO, que é uma 

cooperação técnica, científica e acadêmica formada por sete universidades estaduais e federais 

da região Centro-Oeste, e a Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior – Ricesu, rede 

de instituições católicas que se uniram para atuar no ensino superior a distância. 

A terceira tendência de oferta de cursos a distância apontada, nos estudos de Moran 

(2002), são as instituições, exclusivamente, virtuais criadas com o propósito de oferecer 

somente cursos a distância. Mas segundo esse pesquisador, no Brasil, não existe um modelo 

como o da Open University da Inglaterra, ou a Uned da Espanha, mas sim portais ou sites que 

funcionam como um campus virtual a exemplo da universidade Virtual – Univir e da 

Universidade do Norte do Paraná – Unopar que através do uso de sistema de satélite, com 

pontos de recepção espalhados por diversos polos, é possível atender a milhares de alunos. 

Sobre as instituições no Brasil que se utilizam do nome “universidade virtual” ou 

“universidade online”, Peters (2012) afirma que essa é uma expressão enganosa, pois indica 

apenas que um professor ou uma unidade de ensino começou a fazer uso da informatização, e 

a rede passou a ser usada para certo número de funções pedagógicas a cumprir. Concordamos 

com Peters ao considerarmos que virtual refere-se a “[...] toda entidade ‘desterritorializada’, 

capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais 

determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular” (LÉVY, 

1997, p. 48, grifo do autor). Assim, uma universidade que desenvolve um sistema de educação 

na rede, mas continua a replicar nessa as formas tradicionais do processo ensino-aprendizagem 

e os procedimentos administrativos não pode ser considerada uma universidade virtual, visto 

que continua presa, demarcando o território da educação tradicional. 
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A demanda provocada pela oferta de cursos, principalmente de pós-graduação lato- 

sensu via Internet, a partir de 1998, propiciou o surgimento da normatização e os parâmetros 

de qualidade da Educação a Distância no Brasil. Com a procura das IES para a certificação 

oficial dos cursos de EaD, o MEC elaborou um conjunto de documentos, a exemplo do Decreto 

nº 2.494, de 10/02/1998, que regulamenta o Art. 80 da LDBEN nº 9.394/96, estabelecendo 

critérios para a certificação, credenciamento e observação dos padrões de qualidade. 

O MEC, em 1998, em parceria com a Secretaria de Educação a Distância (SEED), criou 

um documento com os Padrões de Qualidade para Cursos de Graduação a Distância o qual 

apresentava os critérios para elaboração de projetos de EaD e serviam também para as 

comissões analisarem as solicitações das instituições de ensino. Em 2003, o documento sofreu 

revisões e passou a chamar Referenciais da Qualidade para Cursos a Distância, o qual apontava 

para uma importante premissa para as IES comprometidas com a EaD (BRASIL, 2003, p. 3): 

 

[...] o compromisso ético daquele que educa a distância é o de desenvolver um projeto 

humanizador, capaz de livrar o cidadão da massificação, mesmo quando dirigido a 

grandes contingentes. Para isso, é preciso ter como foco a aprendizagem do aluno e 

superar a racionalidade tecnológica que valoriza meios em detrimento dos fins. 

 

Esse referencial orientava  ainda que o princípio-mestre é a educação da pessoa para a 

vida e o mundo do trabalho e não apenas o da tecnologia ou de informação e que as instituições 

ao prepararem cursos ou programas deveriam estar atentas aos critérios de: compromisso dos 

gestores; desenho do projeto; equipe profissional multidisciplinar; comunicação/interação entre 

os agentes; recursos educacionais; infraestrutura de apoio; avaliação contínua e abrangente; 

convênios e parcerias; transparência nas informações e sustentabilidade financeira. 

Em 2007, após revisado, foi publicado os Referenciais de Qualidade de 2007 o qual 

orienta a todos que desenvolvem projetos na modalidade a distância antes de pensar na forma 

de organização a distância é necessário a compreensão de educação como fundamento primeiro. 

Assim, os projetos de cursos na modalidade a distância devem compreender as dimensões dos 

aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura, e no Projeto Político Pedagógico de 

um curso deve estar expresso a concepção de educação e currículo no processo de ensino-

aprendizagem, sistemas de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, 

infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-administrativa, sustentabilidade financeira. E consta 

na legislação, Brasil (2007, p. 7) ainda orienta que: 

 

[...] um projeto de curso superior a distância precisa de forte compromisso 

institucional em termos de garantir o processo de formação que contemple a dimensão 
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técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do 

cidadão. 

 

Várias iniciativas de oferta de cursos lato sensu, cursos de extensão e cursos livres 

marcaram o início da educação em ambientes virtuais de aprendizagem, propiciando que a EaD 

se tornasse uma modalidade de ensino, no Brasil, capaz de atender a todos os níveis, incluindo 

programas formais de ensino; àqueles que oferecem diplomas ou certificados e programas de 

caráter não-formais; cujo objetivo é apenas oferecer capacitação para a melhoria do 

desenvolvimento das atividades profissionais. 

A criação do Sistema UAB, no âmbito do MEC, respaldou o Art. 80, da LDBEN nº 

9.394/96, no qual estabeleceu a Educação a Distância como modalidade educacional, com 

metodologia, gestão e avaliação peculiares. Ao mesmo tempo, fortaleceu a política pública do 

Governo Federal que, em parceria com os Estados, Municípios e Instituições de Ensino 

Superior, por intermédio do MEC, passou a incentivar os entes federados a garantir a formação 

continuada de professores. 

No contexto histórico descrito, observou-se que o desenvolvimento da educação 

superior a distância brasileira gerou novos processos de organização, funcionamento e gestão 

das instituições educacionais, visto que ao implementar diferentes formatos, várias experiências 

foram sendo desenvolvidas para viabilizar a Educação a Distância no País. O Brasil vivenciou 

um processo de amadurecimento do ensino superior, a partir do ano 2000, e foi mais acelerado 

e dinâmico do que nas décadas anteriores a 1990. Seja por parte do governo que estabeleceu a 

legislação que garantiu a normatização do ensino superior a distância, seja pelas próprias IES 

frente aos desafios postos  pela dinâmica do contexto sociopolítico, o qual demandou novos 

formatos de universidade capazes de atender àqueles que não podem estudar no modelo 

presencial, seja também pelo avanço e desenvolvimento de pesquisas que possibilitaram a 

criação de modelos pedagógicos e tecnológicos que levaram a consolidação do ensino superior 

a distância no País. 

Não obstante esse processo de amadurecimento e a dinâmica do conhecimento científico 

e tecnológico da atualidade, caso considerarmos a dimensão continental do País, o processo de 

legalização, expansão, qualidade e inovação educacional, tais elementos ainda se constituem 

em grandes desafios para a efetivação da Educação Superior a distância brasileira. A seguir, 

discute-se alguns desses desafios. 
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1.1.2 Alguns desafios na trajetória da educação superior a distância 

 

O Censo EAD.BR 2015, da Associação Brasileira de Educação a Distância – Abed, 

contabilizou que cerca de 17,4% de todos os alunos da graduação estão matriculados em cursos 

a distância. Essa modalidade de ensino foi a que mais se expandiu no País: de 2014 para 2015, 

houve um aumento de 3,9% no número de matrículas em cursos EaD contra um crescimento de 

2,3% entre os cursos presenciais. O perfil dos alunos dos cursos a distância é formado por 53% 

de mulheres e, geralmente, é um público mais velho: ele está na faixa dos 31 a 40 anos. O censo 

apontou também 5.048.912 alunos, sendo 1.108.021 em cursos regulamentados totalmente a 

distância e semipresenciais, e 3.940.891 em cursos livres corporativos. 

Demonstrou ainda que a taxa de evasão nos cursos a distância é maior que nos cursos 

presenciais. Os cursos são oferecidos em todos os níveis e áreas de conhecimento, com destaque 

para 1.079 ofertas de cursos de extensão para as áreas de Ciências Sociais Aplicadas. A maioria 

das matrículas encontra-se nas licenciaturas, com 148.222 alunos matriculados em licenciaturas 

propriamente ditas, 134.262 em habilitações mistas (licenciatura e bacharelado) e 410.470 em 

licenciaturas semipresenciais. 

Os estudos em Dourado (2008) já possibilitavam identificar no setor público uma 

discreta e constante evolução dos indicadores relativos à educação superior federal, 

intensificada a partir de 2003, mantendo uma tendência a consolidação predominantemente em 

universidades, cujo número de matrículas de 666 mil, em 1997, ampliou para 1.053.000, em 

2006. 

Os indicadores e as análises desenvolvidos sinalizam um processo de expansão da 

educação superior brasileira, mas indicam desafios à garantia do acesso e, também, da 

qualidade. Neto (2014) argumenta que nos últimos dez anos, com a proliferação de instituições 

de ensino superior, o maior desafio da universidade é a melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem, pois suas atividades fim (ensino, pesquisa e extensão) devem estar em 

consonância com o projeto institucional cuja perspectiva seja promover uma educação cidadã 

ampla, sem deixar de considerar, contudo, a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico 

e as demandas mais urgentes do mundo do trabalho. 

Nessa acepção, o MEC tem dado ênfase à regulação do ensino superior, por meio do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, criado pela Lei no 10.861/2004, 

com as finalidades de: melhoria da qualidade da Educação Superior; a orientação da expansão 

da sua oferta; o aumento da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 
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das instituições de Educação Superior, assegurando a qualidade dos cursos e de desempenho 

dos estudantes, por meio de processos avaliativos, tais como: autoavaliação institucional; 

avaliação institucional externa; avaliação do desempenho dos estudantes (Enade) e avaliação 

dos cursos de graduação. 

Mesmo com as iniciativas públicas de expansão e regulamentação de processos 

avaliativos, o desafio da universidade brasileira contemporânea com a expansão e qualidade é 

muito grande frente a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico que é exigida pelo 

mundo atual, e os vazios geográficos desse nível de educação no País. 

De acordo com o Censo EAD.BR 2015, da Abed, a tecnologia esteve entre as maiores 

preocupações e representa também um grande desafio para as instituições formadoras 

correspondentes ao Censo. A maioria afirmou que a EaD exige um grande investimento, tanto 

em termos de inovação quanto de infraestrutura. As instituições de Ensino a Distância 

concordaram que essa modalidade exige inovação nos processos administrativos, apoio ao 

aluno e uma administração mais complexa que a da educação presencial. Além desses fatores, 

foram elencadas outras preocupações que se constituem em desafios para relevância social 

dessa modalidade de ensino, a exemplo das taxas de evasão que nos cursos a distância é maior 

que as nos cursos presenciais. O Censo EAD.BR 2015 registrou uma evasão entre 26% e 50% 

para instituições que oferecem cursos a distância, sendo o fator tempo apontado como o mais 

influente no fenômeno da evasão, seguido do fator finanças. 

A legislação sobre o credenciamento de EaD, segundo o censo da Abed tende a ser vista 

também como empecilho para o investimento e mesmo para a inovação pedagógica. Os atos 

normativos impedem a expansão dos cursos de Educação Básica e Superior, provocando o 

impedimento, por falta de norma específica, dos mestrados e doutorados a distância. Em 2013, 

a revista Ache seu Curso a Distância realizou uma pesquisa com base  nos dados do portal 

eletrônico do e-MEC, referente a avaliação do conhecimento dos estudantes (Enade), do 

Conceito Preliminar de Curso (CPC), que é composto dos resultados do Enade e por fatores que 

consideram a titulação dos professores, o percentual de docentes que cumprem regime parcial 

ou integral (não horistas), recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações físicas; e, 

por fim, as notas do Conceito de Curso (CC). A pesquisa considerou apenas cursos em todo o 

País, pagos e gratuitos, nos graus de bacharelado, licenciatura, tecnológico e sequencial. Os 

resultados podem ser observados no Quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Notas dos cursos presenciais e a distância em 2013 
N

o
ta

 

 
Cursos de EaD Cursos presenciais 

CC % CPC % ENADE % CC % CPC % ENADE % 

5 07 14,58 07 2,91 15 4,5 2.232 14 400 2,3 1.310 6,15 

4 30 62,5 60 25 69 20,9 7.275 45,6 3.911 22,8 4.419 20,7 

3 11 22,9 134 55,8 149 45,1 6.076 38,1 8.656 50,5 9.028 42,3 

2 -- -- 39 16,25 95 28,7 323 2 4.024 23,5 5.560 26,1 

1 -- -- -- -- 02 0,6 25 0,1 121 0,7 982 4,6 

             

1 a 5 48 100 240 100 330 100 15.931 100 17.112 100 21.299 100 

             

3 a 5  100  83,7  70,5  97,7  75,6  69,15 

Fonte: e-MEC (http://emec.mec.gov.br/). Coleta de dados realizada em 20/02/2013 pela revista Ache Seu Curso a 

Distância, e pela pesquisadora Márcia Figueiredo (CBM e ABED), disponível em: < 

https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/curso-a-distancia-supera-presencial-em-avaliacao-do-mec>. Acesso em: 

09 mai. 2018. 

 

Apesar do número de cursos avaliados em Educação a Distância ser pequeno em 

comparação aos presenciais, a pesquisa desenvolvida por Figueiredo (2013) revelou que não há 

discrepâncias entre as duas modalidades. Em todos os três indicadores, os cursos a distância 

aparecem com percentuais ligeiramente maiores de aprovação (notas 3 a 5) e, também, com 

percentuais maiores entre os cursos aprovados com a nota máxima (5). Nos indicadores CC, 

observa-se quase um empate, porém com vantagem para os cursos a distância. Nos percentuais 

de aprovação (notas 3 a 5): 100% dos cursos a distância, e 97,7% para os cursos presenciais. 

No indicador Enade 70,5% para cursos a distância, e 69,15% para cursos presenciais. Porém, 

no indicador CPC, houve uma grande diferença a favor dos cursos a distância: 83,7%, e 75,6% 

para os presenciais. Se forem considerados apenas os percentuais de nota 5, novamente os 

cursos a distância estão na frente no CC (14,58% a distância, e 14% presenciais) e no CPC 

(2,91%, e 2,3%), ficando atrás apenas no Enade (4,5% a distância, e 6,15% presenciais). 

Dessa forma, os resultados da base de dados do e-MEC evidenciam que a EaD é uma 

modalidade de ensino viável, em que os cursos a distância conseguem bons percentuais de 

aprovação em comparação aos presenciais, demonstrando que o modelo de educação 

tradicional enraizado no “conceito de ensino-aprendizagem localizado e temporalizado” 

(MORAN, 2014, p. 30) no qual o professor ensina, e o aluno aprende dentro de um tempo 

(horário) e espaço (sala de aula) determinados pela instituição, não é mais o único formato de 

educação. O equilíbrio entre a aprendizagem individual e colaborativa possibilita que os alunos 

de modo flexível, de qualquer lugar, aprendam em grupo, por meio da rede e com boa 

produtividade. 

https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/curso-a-distancia-supera-presencial-em-avaliacao-do-mec
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No entanto, vale ressaltar que há alguns desafios, nos cursos a distância, apontados pela 

Abed, como: a oferta de capacitação profissional em EaD, a criação de carreira docente em EaD 

na rede federal, regulamentação da função do tutor, produção de materiais e metodologias 

adequadas à modalidade e melhor conectividade. Além desses aspectos elencados, Peters 

(2012) chama atenção sobre o que ele denomina de universidade do futuro6, ou seja, uma 

universidade de novos conceitos educacionais fundamentais com base na autoaprendizagem; e 

Aretio (2002), na teleaprendizagem, promovendo uma grande provocação na trajetória da 

Educação Superior. 

Segundo afirma Peters (2012), em termos concretos, estamos testemunhando a mudança 

do ensino tradicional para o ensino em uma universidade sem paredes; de uma universidade 

que é fechada para muitos a uma que é aberta e de um ensino-aprendizagem exclusivamente 

inclusivo. “Não irão as necessidades da política educacional, tais como universidades abertas, 

abertura para novos grupos de estudantes e o apoio ao conceito de aprendizagem autônoma, 

serem impedidos pelas estruturas tradicionais?” (PETERS, 2012, p. 351). 

Eis aí um grande desafio para as universidades tradicionais que se propõem a 

potencializar o ensino a distância e também para àqueles que se responsabilizam pelo 

planejamento educacional de ordem financeira, legal, estrutural e institucional para uma 

possível universidade do futuro. 

 

1.1.3 Tecendo fios e superando desafios: novas perspectivas no âmbito da educação superior a 

distância 

 

A universalização da Educação Básica e a formação inicial para o desenvolvimento de 

determinada profissão não serão mais suficientes para atender às demandas da sociedade no 

futuro. Certamente, como afirma Belloni (2012) que a formação profissional atualizada, 

diversificada e acessível a todos evitará a desqualificação da força de trabalho e a exclusão 

social de grande parcela da população. A modalidade EaD vem se mostrando cada vez mais 

eficaz na solução dos problemas relacionados ao acesso e às condições de formação de um 

 
6 Em Peters (2012), a universidade do futuro fará uso e integrará variadas formas de apresentação face a face, a 

distância e informatizada, desenvolvendo novas configurações pedagógicas e não se parecerá nada com as formas 

tradicionais de ensino. Ela estará aberta para mais jovens e mais adultos que poderão começar, interromper, 

continuar e terminar seus estudos quando for conveniente e será variável, adaptável e flexível, fornecendo 

programas feito sob medida para os seus alunos. Nesse sentido, o autor adverte que os professores precisam estar 

abertos a essas mudanças, mas também ficarem em alerta quando o exagero tecnológico desumanizar o processo 

de ensino-aprendizagem, prejudicando a educação. 
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maior número de pessoas, uma vez que os sistemas convencionais de universidades não dão 

mais conta de suprir todas as necessidades e demandas de educação e formação de profissionais.  

Assim, a eficácia é uma grande potencialidade na modalidade a distância, assegura 

Aretio (2002), uma vez que o aluno é o centro do processo de aprendizagem e o sujeito ativo 

de sua formação. O material didático é estruturado visando a autoavaliação, e o aluno 

acompanha o progresso da sua aprendizagem. Apesar do alto custo com as tecnologias, a 

economia é muito maior se comparada aos gastos com os profissionais do ensino presencial. O 

autor destaca que as possibilidades da interatividade entre alunos e professores, entre os 

próprios alunos, e o aluno com a sua aprendizagem são, em muitos casos, maiores que no 

sistema tradicional de ensino. 

Segundo Aretio (2002), a EaD ajuda a quebrar barreiras geográficas e temporais; 

possibilita democratizar o acesso à educação; propicia a aprendizagem autônoma ligada a 

experiência; parte de ensino inovador e de qualidade; fomenta a educação permanente e reduz 

custos. O autor assegura que mediante a abertura oferecida na modalidade a distância é possível 

diversificar e ampliar a oferta de cursos para atender às atuais necessidades de formação inicial 

e continuada. 

Dada a característica de metodologia flexível da EaD, Belloni (2012), Aretio (2002) e 

Peters (2012) garantem que tal flexibilização permite que os alunos façam seus estudos sem 

rigidez de espaço, tempo e ritmos próprios de aprendizagem, combinando estudo e trabalho, a 

democratização do acesso e uma perspectiva de educação, ao longo da vida. Sobre o que se 

ganha em termos de flexibilidade, Peters (2012, p. 251, grifo nosso), afirma que: 

 

O modo como os estudantes têm usado a rede para seus propósitos de aprendizagem 

mostra de forma veemente como o seu comportamento de aprendizagem pode ser 
desenvolvido e melhorado simplesmente porque a rede permite muito mais 

flexibilidade do que as formas tradicionais de aprendizagem, proporciona um espaço 

ilimitado e estimula os estudantes a ficarem ativos, a atentarem novas e inusitadas 

abordagens e a se aventurarem na autoaprendizagem. 

 

Nesse sentido, diversos estudos vêm delineando novas perspectivas para o futuro da 

educação superior. Caminha-se para a “convergência dos dois paradigmas da educação de nosso 

século: o ensino convencional, presencial e a educação aberta e a distância, diminuindo as 

diferenças metodológicas entre eles no sentido de criar novos modelos” (BELLONI, 2012, p. 

112). Atualmente, existem modelos de EaD integrados nas quais instituições de ensino superior 

complementam suas atividades presenciais com atividades mediatizadas e que as instituições 

especializadas, em EaD, incluem atividades presenciais em seus cursos. Desde 2004, a 
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Legislação Brasileira permite que os cursos superiores reconhecidos podem ter até 20% de sua 

carga horária total ofertada na modalidade semipresencial.  A portaria do MEC n° 1.134/2016, 

a qual revogou a Portaria n° 4.059/2004, trouxe nova regulamentação para a questão da oferta 

de disciplinas em EaD nos cursos superiores. O Artigo 1º desta nova portaria permite que as 

instituições de ensino superior que possuem pelo menos um curso de graduação reconhecido, 

introduzam na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais 

regularmente autorizados, disciplinas na modalidade de Educação a Distância. Nos termos do 

Artigo 2º, a Legislação estabelece que deve ser observado o limite de 20% da carga horária total 

do curso, desde que as avaliações sejam realizadas presencialmente, e a proposta metodológica 

inclua métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de 

tecnologias de informação e comunicação, prevendo encontros presenciais e atividades de 

tutoria. 

Consequentemente, com a inserção das tecnologias no processo educacional, as 

universidades do presente já estão passando por diversas transformações, não somente físicas, 

mas também na forma de ensinar, rompendo gradativamente com as estruturas que fazem parte 

da rotina acadêmica atual, a exemplo: conceito de turmas, disciplinas, aula, entre outros 

aspectos. Peters (2012) sustenta que a universidade virtual do futuro melhora a flexibilidade 

pedagógica, pois proporciona preferência à aprendizagem autônoma com a mesma importância 

que se dá ao ensino expositivo e a aprendizagem receptiva. À medida que a universidade atinja 

mais alunos, ganha mais acessibilidade e promove a essa mais autonomia sobre seu processo 

de aprendizagem. O autor afirma que “uma universidade virtual do futuro desta natureza 

inovaria e reformaria consideravelmente a educação superior” (PETERS, 2012, p. 280). 

Dessa forma, o cenário futuro para a Educação Superior a distância é amplo, 

principalmente, no que se refere ao crescente protagonismo do aluno com relação ao seu 

processo de aprendizagem, a flexibilização das metodologias, a democratização do acesso, 

oferta de novos cursos voltados para as urgências e necessidades sociais, a construção de novas 

culturas e novos formatos organizacionais de universidades. 

No caso dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, todo esse cenário fica 

condicionado ao investimento e ao uso adequado das NTIC, às pesquisas de metodologias e 

ferramentas pedagógicas adequadas, às mudanças de paradigmas de diversos setores sociais, 

em especial das instituições de ensino tradicional. E, por fim, não menos importante, tal cenário 

se condiciona, também, ao investimento em políticas públicas que priorizem a Educação 

Superior, conforme destacam os autores Werthein e Cunha (2000, p. 34) a respeito das novas 

perspectivas para o desenvolvimento do Ensino Superior: 
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Apesar da importância de se buscar fontes alternativas ou adicionais, o documento de 

orientação da UNESCO sublinha que se o ensino superior e as universidades devem 

dar uma contribuição significativa para o desenvolvimento da sociedade, esta e o 

Estado, em geral, devem percebê-lo menos como um peso no orçamento público e 

mais como um investimento nacional a longo prazo para melhorar a competitividade 

Econômica, o desenvolvimento cultural e a coesão social. 

 

 

Não se trata aqui, de delegar às universidades que buscam a inovação do ensino superior 

por meio das NTIC, como se fosse a solução dos problemas sociais, mas sim, acreditar no 

potencial e na contribuição que tais universidades podem dar nos processos formativos de bons 

profissionais, aptos a adquirir novos conhecimentos e novas habilidades para atuarem 

significativamente no mundo em constante mudança. Acreditar na universidade é reconhecer o 

papel e o lugar do ensino superior na sociedade, mas sobretudo, também, garantir o 

investimento público para que ela desempenhe com qualidade suas funções em termos de 

ensino, pesquisa e extensão, como por exemplo, a formação dos professores da Educação 

Básica na modalidade a distância, temática a ser discutida no próximo capítulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO II  

A FORMAÇÃO DOCENTE A DISTÂNCIA 

 

“Se a formação não preparar o jovem professor para se inserir nas escolas que 

existem, com os seus alunos e as suas culturas profissionais, corre o sério risco de 

formar inadaptados, professores que, ao assumirem funções, se sentem 

completamente deslocados e inaptos para desempenhar o seu papel”. 

João Pedro da Ponte 

 

Neste capítulo apresentamos uma contextualização com relação à influência das NTIC 

no que se refere ao desenvolvimento cognitivo mediado pelo uso de suportes tecnológicos nos 

processos formativos, na perspectiva da transição do modelo tradicional de educação para uma 

nova realidade de aprendizagem no ciberespaço. Abordamos os aspectos legais e operacionais 

do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, enquanto uma política pública brasileira atual 

envolvida na formação inicial e continuada dos docentes da Educação Básica. Os aspectos 

legais da formação de professores a distância foram considerados, também, enquanto possível 

alternativa para suprir o déficit de formação existente no País e a democratização do acesso à 

Educação Superior. Estabelecemos conexões teóricas que apontam uma formação inicial 

docente pautada na coerência do pensamento e da ação, da teoria e da prática e algumas 

concepções acerca dos saberes e fazeres necessários na formação do professor de matemática. 

Esses estudos iniciais constituem-se em um dos pontos cruciais na sustentação teórica da 

presente pesquisa. 

 

2.1 Contextualização 

 

Como foi visto no primeiro capítulo deste estudo, na abordagem histórica da Educação 

Superior a Distância, ao longo do tempo, houve sempre uma preocupação com a influência dos 

avanços tecnológicos e dos meios de comunicação no desenvolvimento e na implantação da 

cultura da EaD no âmbito do processo formal de ensino-aprendizagem, principalmente quando se 

trata da formação dos professores. 

O ensino superior a distância vem se ajustando e se apropriando no desenvolvimento de 

novas tecnologias o que tem propiciado a ampliação do acesso e a democratização da educação 

superior, o surgimento de novos empreendimentos didático-pedagógicos com alternativas de 

projetos de formação e qualificação, aplicação de novas tecnologias educacionais e modelos 

diferenciados de aprendizagem aberta. Nesse contexto plural, não existe mais espaço para 

desenvolver um ensino centrado apenas no conteúdo e guiado por reprodução de textos, apostilas 
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e livros. 

É certo que, ainda, existem várias lacunas com relação à influência das NTIC na 

aprendizagem dos alunos, principalmente quando se refere ao desenvolvimento cognitivo 

mediado pelo uso de suportes tecnológicos. Afinal, a transição do modelo tradicional de 

“educação bancária”7 processada em caixinhas de conhecimento dentro de um espaço físico 

entre quatro paredes, para uma nova realidade de aprendizagem no ciberespaço8, no qual a sala 

de aula é interativa, compartilhada com liberdade e diversidade de diálogos em redes de 

cooperação, e o conhecimento sendo construído coletivamente nessas redes constitui-se, 

também, numa realidade em construção. 

Assim, os fóruns, chat, web Quest e diversas outras ferramentas disponibilizadas no 

ambiente virtual de aprendizagem de um curso de formação facilitam a interatividade no 

ciberespaço, possibilitando a integração, as discussões temáticas colaborativas, trocas com 

vistas a exploração, experimentação e descobertas na rede. Nesse novo formato de educação, o 

professor não é o transmissor de conhecimento, mas o propositor desse. Ele formula situações-

problema, provoca situações de aprendizagens. Masetto (2014) adverte, por exemplo, que ao 

fazer uso do chat ou bate-papo9 a mediação pedagógica dessa atividade deve ser nivelada via 

um acompanhamento atento, evitando interferência nas ideias e a participação do aluno, criando 

um ambiente de liberdade de expressão, integração entre os participantes e estabelecimento de 

novas conexões com outras temáticas. 

Santos (1992) chama atenção sobre a importância do papel da mediação pedagógica “[...] 

 
7 Esse termo foi cunhado por Paulo Freire para significar o modelo de educação pautada numa relação de 

verticalidade entre o educador (sujeito pensante, que detém e prescreve o conhecimento), e o educando (objeto 
que recebe passivamente o conhecimento pronto e segue a prescrição, sem nada questionar). Assim, o autor afirma 

que “[...] o educador vai ‘enchendo’ os educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos [...]” (FREIRE, 

1970, p. 82, grifos do autor). A educação bancária desfigura o processo de criatividade e de criticidade, tanto do 

educador como do educando, tornando-os passivos, acríticos e oprimidos pelo sistema, pois na transferência 

imposta de saberes em si, não ocorre a aprendizagem, e sim uma falsa consciência do mundo. “A ‘educação 

bancária’, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo 

os homens no mundo e, para isto mistifica a realidade” (FREIRE, 1970, p. 83, grifos do autor).  
8 Lévy (1999, p. 92) delibera que ciberespaço é: “[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial 

dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de 

comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que 

transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual incorporada a uma rede 
global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração de acesso”, e que “A perspectiva da 

digitalização geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e 

suporte de memória da humanidade a partir do início do próximo século”. O autor esclarece ainda que o 

ciberespaço admite a combinação de vários dispositivos e interfaces interativos, que beneficiam a co-construção, 

a exemplo do hiperdocumento (hipertextos) compartilhado, os sistemas avançados de aprendizagem ou de trabalho 

cooperativo, o correio eletrônico, as conferências eletrônicas entre outros. 
9 Masetto (2014) define que o chat ou bate-papo é sempre online, como atividade síncrona, e funciona como uma 

técnica de brainstorming, ou seja, tempestade cerebral ou tempestade de ideias. Essas atividades sempre ocorrem 

em tempo real, ou seja, online em que todos os participantes devem estar conectados e são convidados a participar 

de forma livre, dando as suas opiniões espontâneas sobre determinadas temáticas. 
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para criar situações e circunstâncias nas quais os aprendizes possam desenvolver seus olhares 

críticos e expressar-se através das diversas linguagens com postura ética e consciente” (SANTOS, 

2003, p. 295). Além disso, a concepção de espaços plurais de leituras, análises e reconstruções, 

coadunando com a ideia dos autores: Masetto, Moran e Beherens (2014) que discutem, também, 

a importância da mediação pedagógica dos professores que trabalham com a aprendizagem em 

ambientes virtual e digital. 

Para Masetto (2014), a mediação pedagógica é a atitude, o comportamento do professor 

que se coloca como incentivador, motivador da aprendizagem. “É forma de apresentar e tratar um 

conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las [...] 

debatê-las com seus colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem)” 

(MASETTO, 2014, p. 151). Afinal, o conhecimento produzido deve ser significativo para ele, 

bem como ajudá-lo a compreender e, até mesmo, interferir na sua realidade econômica e social.  

De acordo com Almeida (2005), o professor que associa a TIC aos métodos ativos de 

aprendizagem desenvolve a habilidade técnica relacionada ao domínio da tecnologia e, sobretudo, 

articula esse domínio com a prática pedagógica e com as teorias educacionais que o auxiliam a 

refletir sobre a própria prática e transformá-la, visando explorar as potencialidades pedagógicas 

da TIC em relação à aprendizagem e a consequente constituição de redes de conhecimentos. Além 

disso, a autora afirma que a incorporação das NTIC, na escola, conduz o desenvolvimento 

humano, educacional, social e cultural, uma vez que essas favorecem a criação de redes 

individuais de significados, e a constituição de uma comunidade de aprendizagem que cria sua 

própria rede virtual de interação e colaboração. Almeida (2005, p. 73) adverte que: 

 

Para incorporar a TIC na escola, é preciso ousar, vencer desafios, articular saberes, tecer 

continuamente a rede, criando e desatando novos nós conceituais que se inter-relacionam 
com a integração de diferentes tecnologias, com a linguagem hipermídia, as teorias 

educacionais, a aprendizagem do aluno, a prática do educador e a construção da mudança 

em sua prática, na escola e na sociedade. Essa mudança torna-se possível ao propiciar 

ao educador o domínio da TIC e o uso desta para inserir-se no contexto e no mundo, 

representar, interagir, refletir, compreender e atuar na melhoria de processos e 

produções, transformando-se e transformando-os. 

 

Na pesquisa realizada por Santos (2003), em que foram avaliados oito cursos online, a 

autora constatou que os ambientes virtuais de aprendizagem – AVA poderiam potencializar uma 

interatividade maior, visto que suas interfaces de comunicação síncronas e assíncronas oferecem 

muitas possibilidades. Entretanto, a pesquisa ressaltou que a metodologia e a atuação docente 
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ainda persistem na lógica clássica da EaD de massa10. Santos (2010) assegura que novas e 

instigantes atividades podem ser otimizadas pelos fluxos sociais e tecnológicos dos AVA que 

utilizam o digital como suporte, a exemplo do ciberespaço, uma vez que esse é muito mais que 

um meio de comunicação ou mídia, sendo capaz de reunir, integrar e redimensionar uma 

variedade de mídias num “movimento de faça você mesmo” (SANTOS, 2010, p. 34, grifo da 

autora). Nesse sentido, a autora assevera que a educação online não é determinada pelo ambiente 

virtual. A interface condiciona, mas “tudo dependerá do movimento comunicacional e 

pedagógico dos sujeitos envolvidos para a garantia da interatividade e cocriação” (SANTOS, 

2010, p. 47). 

Conforme Lévy (1999), o papel da informática e das técnicas de comunicação com base 

digital não é a substituição do homem, mas é justamente promover a construção de coletivos 

inteligentes, ou mesmo inteligência coletiva que não está presa a uma determinada instituição ou 

comunidade, contudo distribuída em toda a parte, favorecendo a mobilidade e a construção de 

competências reconhecidas e enriquecidas, mutuamente, em tempo real. Lévy (1999, p. 172) 

afirma que: 

 

Os estudantes podem participar de conferências eletrônicas desterritorializadas nas quais 

intervêm os melhores pesquisadores de sua disciplina. A partir daí, a principal função 

do professor não pode mais ser uma difusão dos conhecimentos, que agora é feita de 

forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de 

incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor tornar-se um animador da 

inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no 

acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a 

mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de 
aprendizagem etc. 

 

Em síntese, ao contextualizar a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico da 

atualidade, testemunhamos a mudança do ensino tradicional para o ensino em uma universidade 

sem paredes e sem fronteiras, cuja as salas de aula agora se localizam no ciberespaço. Uma 

instituição aberta que se propõe a potencializar o ensino a distância, especialmente àquelas que 

 
10 A EaD de massa ou cursos de massa baseiam-se no uso de mídias de massas como ferramenta principal. De 
acordo com Moran (2005), os cursos de massa utilizam predominantemente a teleconferência como mídia principal 

(aulas televisivas transmitidas via satélite). É “um modelo promissor para alunos que têm dificuldade em trabalhar 

sozinhos, em ter autonomia intelectual e gerencial da sua aprendizagem” (MORAN, 2005, p. 5). Essa modalidade 

de EaD se aproxima mais do modelo clássico de ensino, pois o aluno tem que periodicamente frequentar a sala de 

aula (ponto de referência) o qual é monitorado por tutor presencial que faz a interlocução com o professor titular 

da disciplina/temática, mantendo um vínculo mais estreito com a escola física e com a figura tradicional do 

professor do que com o ciberespaço. 

MORAN, M. J. Tendências da Educação online no Brasil. Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/tendencias.pdf >. Acesso em: 06 abr. 2018. 

 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/tendencias.pdf
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participam diretamente das políticas públicas, recebem investimentos e se responsabilizam pela 

formação dos educadores, necessitam romper com as barreiras tradicionais da educação, “caso 

contrário, só conseguiremos dar-lhe um verniz de modernidade, sem mexer no essencial” 

(MORAN; MASSETTO; BEHRENS, 2014, p. 71). 

Em seguida, descrevemos sobre o Sistema Universidade aberta do Brasil, juntamente com 

as considerações legais, de tal forma a abrir caminhos para uma análise desse programa, enquanto 

uma política nacional de formação de professores, por meio da modalidade EaD. 

 

2.2 O Sistema da Universidade Aberta – UAB: uma política nacional de formação dos 

profissionais da educação  

 

A Open University – OU foi criada na Inglaterra, no final de 1969, a partir da 

necessidade de tornar acessível o ingresso das pessoas adultas que não tiveram a oportunidade 

de estudar no ensino tradicional e com a missão de ser uma universidade aberta para as pessoas, 

em todos os lugares. Estruturada na modalidade EaD e com métodos de ensino centrados no 

uso de novas tecnologias da comunicação, a OU inspirou o surgimento de grandes 

universidades abertas na Europa, tais como: a Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Espanhola – Uned (1972); Fern Universität Alemã – FU (1974); Universidade Aberta de 

Portugal – UAP (1988), entre outras, inclusive a UAB. 

Segundo Belloni (2012), as universidades abertas são instituições autônomas que 

fornecem seus próprios diplomas. Geralmente, elas têm abrangência nacional, funcionam com 

orçamentos públicos e próprios, fazem uso do mesmo estatuto das universidades convencionais, 

obedecem às mesmas normatizações e possuem representantes nos Conselhos Nacionais de 

Educação Superior. Essas instituições, além de oferecerem cursos regulares, atendem às 

demandas específicas de formação inicial e continuada e, também, ações não-formais de 

formação contínua e treinamento. Os aspectos acadêmicos e administrativos, tais como: 

currículo, programas, planejamentos, concepção, produção e distribuição de cursos e materiais, 

atividades de avaliação, apoio ao estudante e tutoria são todos voltados para o desenvolvimento 

da aprendizagem e a obtenção de diplomas. 

A primeira iniciativa para implantar a ideia de uma universidade aberta no Brasil com 

respaldo no sucesso do modelo e a filosofia das universidades implantadas na Europa, 

principalmente a OU, foi o Projeto de Lei – PL nº 962/72, de Alfeu Gasparini, que tratava da 

frequência livre em cursos de nível universitário. Entretanto, o Parecer da Câmara dos 

Deputados, da Câmara de Educação e Cultura, à época, rejeitou esse PL, sendo considerado 
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apenas como uma matéria louvável, conforme explicita o documento (BRASIL, 1973, p. 1 e 2, 

grifo do autor): 

 

Esse projeto encerra, em embrião, a ideia da chamada "universidade aberta", que é 

uma experiência didática que já vem sendo realizada com êxito em alguns países, 

como a Inglaterra, os Estados Unidos, África do Sul etc. A universidade aberta, a 

despeito dessa designação, possui, entretanto, uma estrutura organizada, um certo 

ordenamento metodológico e a continuidade de um programa de ensino, que deve ser 

cumprido, atributos e requisitos que não foram estabelecidos nem exigidos para o tipo 
de aprendizado proposto pelo projeto do deputado Alfeu Gasparini. [...] Pela 

vaguidade, porém, em que foi posto interesse da proposição do nobre deputado Alfeu 

Gasparini e pela relativa impraticabilidade de seus objetivos práticos, seria 

aconselhável que a matéria aguardasse um julgamento posterior. [...] Em que pese a 

louvável boa intenção do autor da proposição, nosso parecer conclui, pois, por sua 

rejeição, sem que essa opinião importe no desconhecimento do seu inegável mérito. 

 

O parlamentar Pedro Faria, em 1974, apresentou novamente outro Projeto de Lei nº 

1.878 às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura no qual versava que o 

Ensino Superior poderia ser oferecido por universidades abertas e descrevia os processos 

inerentes a essa instituição de nível superior, como se segue (BRASIL, 1974. p. 1752): 

 

 

Art. 2º – O instrumento básico da comunicação à distância será a palavra escrita. 

Parágrafo Único: Sem prejuízo de outros meios didáticos que possam ser adotados, a 

Universidade Aberta utilizará fitas gravadas de som, som e imagem, dispositivos, 

televisão, rádio e cinema. 

Art. 3o – A organização e o funcionamento das Universidades Abertas serão 

disciplinados em seus estatutos e regimentos dos Centros Regionais que as 
constituem. 

 

O projeto de Pedro Faria já apontava sobre os centros regionais, enquanto unidades que 

integravam a universidade aberta, os quais tinham como objetivos efetuar a matrícula, 

acompanhar o aprendizado do aluno, oferecer cursos de recuperação e promover 

periodicamente avaliação da aprendizagem. E versava, ainda, sobre a legislação, 

particularmente, quanto às exigências para autorização de funcionamento e reconhecimento, 

padrões curriculares e duração dos cursos e aprovação dos seus estatutos e regimentos, 

matrícula e expedição de certificados. 

Mais uma vez, o Parecer 2.780/74, do Conselho Federal de Educação, aprovou a 

conclusão da Câmara de Ensino Superior que era desfavorável ao projeto de contemplar, na 

legislação do ensino brasileiro, a possibilidade de serem organizadas universidades abertas, 

(BRASIL, 1974, p. 335 e 336, grifo nosso), sob a justificativa que: 

 

O projeto de lei em discussão é muito genérico e permite a instalação de universidades 

abertas por quaisquer entidades. [...] Ora, a especificidade do sistema universidade 
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aberta é tal que exigiria regulamentação especial, definindo precisamente as 

condições de seu funcionamento. Por outro lado, como já nos manifestamos em nosso 

relatório, seria inconveniente permitir que qualquer entidade viesse a instalar uma 

universidade aberta, quando não temos nenhuma experiência do processo. Mais ainda, 

considerando-se a complexidade de funcionamento do novo sistema de instrução, é 

fácil de ver que o Brasil não poderia comportar mais de uma universidade aberta. Por 

isso mesmo, reiteramos o nosso ponto de vista, segundo qual a implantação do sistema 

entre nós, só é aconselhável, deve ser da iniciativa do Ministério da Educação. 

Convém, de qualquer modo, apresentação do projeto que está sendo elaborado pelo 

grupo de trabalho para este fim. 

 

Em 1977, Pedro Faria reapresentou a mesma matéria no Projeto de Lei nº 3.700/77, mas 

infelizmente o mesmo foi arquivado. Observa-se, assim, que as iniciativas e tentativas de criar 

um novo sistema educacional brasileiro capaz de alcançar um número maior de brasileiros, que 

devido às condições sócio-históricas do País não tiveram a oportunidade de receber ou concluir 

os estudos superiores, foram por diversas vezes frustradas, permanecendo esquecidas por 

longos anos. 

A partir de 1990, Malanchen (2015) afirma que a EaD tomou um novo rumo e apareceu 

mais nitidamente nas políticas educacionais brasileiras, sobretudo nos dispositivos legais com 

a implementação de iniciativa e medidas políticas inseridas no bojo das reformas voltadas para 

Educação Superior, a exemplo da reestruturação da SEED do MEC, que ao regulamentar e 

fomentar a expansão de cursos de graduação, principalmente àqueles voltados para a formação 

de professores, abriu notoriamente espaço para a criação da futura Universidade Aberta do 

Brasil. Nesse sentido, a LDBEN 9.394/1996 e a Lei nº 10.172/2001, do Plano Nacional de 

Educação – PNE, além de institucionalizarem a modalidade, delegaram ao Poder Público o 

incentivo ao desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino. Esse arcabouço legal aponta essa modalidade de ensino como 

possível redentora na solução dos problemas educacionais no País, principalmente no que se 

relaciona à política de formação de professores. 

No âmbito federal, a estrutura organizacional da EaD também é fortalecida com a 

criação da Secretaria de Educação a Distância – SEED, enquanto um órgão específico do MEC, 

com a competência principal de articular a política de EaD, promover e coordenar planos, 

programas e ações de EaD. Com a aprovação do Decreto nº 5.622/2005, a EaD passa a ser 

caracterizada como modalidade educacional, com organização metodológica, gestão e 

avaliação peculiares. E, ainda, legitima a expansão da Educação Superior, considerando os 

processos de democratização e acesso, orientando o ato de credenciamento para a oferta de 

cursos e programas na modalidade de EaD tanto nas instituições de ensino públicas ou privadas 

como a possibilidade de formação de consórcios, parcerias, celebração de convênios e acordos. 
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Assim, em 2005, com o reconhecimento legal da EaD, o então secretário Ronaldo Mota 

da SEED-MEC estimulou a seleção de 600 pesquisadores, em 200 áreas de maior relevância 

em EaD, para intensificar pesquisas e planejarem trabalhos no setor da EaD a serem colocados 

em prática. Com essas pesquisas, o secretário colocou em pauta o antigo projeto da UAB 

proposto pelos parlamentares da década de 1970, conforme já citado anteriormente neste 

estudo, num novo cenário, tomando contornos mais modernos, afirma Malanchen (2015). Essa 

iniciativa, segundo a autora, foi debatida com empresas estatais, através do Fórum das Estatais 

pela Educação11, o qual apresentou o projeto da Fundação de Fomento à Universidade Aberta 

do Brasil, com a pretensão de estruturar e implantar o Programa de Bolsas de Pesquisa em 

Educação Aberta e a Distância (Paped), destinado a estimular pesquisas na área de EaD. 

Para executar o projeto, o MEC, por meio da SEED, lançou, em 2005, o Edital nº 1 com 

a chamada pública para seleção de polos municipais de apoio presencial e de cursos superiores 

de instituições federais de ensino superior na modalidade EaD para o Sistema UAB. Lima 

(2014) assegura que a SEED, nos anos de 2005 e 2006, firmou diversos convênios com os 

municípios que desejavam oferecer cursos de graduação gratuitos ofertados pelas IES. Nesse 

sentido, a UAB implicou num processo de articulação de universidades públicas federais, 

estaduais e municipais para formar um consórcio, possibilitando atender aos municípios que 

dispunham de infraestrutura compatível para manter um polo regional, com a presença de 

tutores presenciais e, eventualmente, a presença dos próprios professores conteudistas das 

instituições ofertantes de cursos, na modalidade EaD. 

 O Decreto nº 5.800/2006 que cria o Sistema UAB, estabeleceu como objetivos para esse 

sistema: 

I – oferecer, priotariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; 
II – oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III – oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV – ampliar o acesso à educação superior pública; 

V – reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões 

do País; 

VI – estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

 
11 O Fórum das Estatais pela Educação foi instalado em 2004, sob a coordenação executiva do MEC e a 
participação efetiva e estratégica das Empresas Estatais brasileiras. O Fórum constitui-se em um espaço de 

diálogo, reflexão e ação sobre os desafios da educação e na definição de políticas públicas para o seu 

equacionamento, além de desenvolver ações que busquem potencializar as políticas públicas na educação 

promovidas pelo Governo Federal e pelo Ministério da Educação, das empresas estatais brasileiras, através da 

interação entre a sociedade civil brasileira, empresários, trabalhadores e organismos internacionais, estabelecendo 

metas e ações, configurando uma política de educação inclusiva e cidadã, visando à construção de um novo modelo 

de desenvolvimento para o País. 

Fórum das Estatais pela Educação: Diálogo para a Cidadania e Inclusão. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/texto.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/texto.pdf


 
 
 

50 

VII – fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 

 

Essa legislação, ainda, determina que o MEC é o responsável por firmar os convênios e 

acordos de cooperação com instituições públicas de ensino superior e entes federativos, 

coordenar a implantação, o acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos cursos do Sistema 

UAB. Orienta ainda que o cumprimento das finalidades e objetivos socioeducacionais do 

Sistema UAB deve ser em “regime de colaboração da União com entes federativos, mediante a 

oferta de cursos e programas de educação superior a distância por instituições públicas de 

ensino superior, em articulação com polos de apoio presencial” (BRASIL, 2006). 

A constituição e a consolidação de um sistema em rede como é o caso da Universidade 

Aberta do Brasil que integra os governos federal, estadual e municipal, o Ministério da 

Educação e as Instituições de Ensino Superior requerem um processo dinâmico de organização 

e normatização das ações entre todos os envolvidos. Desse modo, a legislação é um dos 

instrumentos-chave nesse processo. Com base nos estudos de Almeida (2013), Lima (2014) e 

pesquisas no site do MEC. CAPES.UAB, elenca-se no quadro, a seguir, as principais portarias, 

decretos e leis que normatizam o funcionamento nos 10 últimos anos de funcionamento do 

sistema UAB. 

 

Quadro 3 – Principais legislações de normatização do Sistema UAB no período de 2007 a 2018  
(Continua) 

Legislação   Especificação 
Portaria Normativa nº 

02/2007 

✓ Orienta procedimentos de regulação e avaliação de Educação Superior na 

modalidade a distância. Define os atos autorizativos de credenciamento e 

estipula que as instituições e cursos superiores na modalidade a distância 

sujeitam-se a supervisão, a qualquer tempo. A portaria também institui o polo 

de apoio presencial, no âmbito do Sistema UAB.  

Portaria Capes nº 191 e 

192/2008 

✓ Altera a modalidade de aplicação de dotação orçamentária e a descentralização 

de crédito para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

tendo em vista a implantação e implementação de cursos, no âmbito do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil. 

Portaria MEC nº 

318/2009 

✓ Transfere para a Capes a operacionalização do Sistema UAB. 

Portaria Capes nº 

75/2010 

✓ Cria o Grupo Assessor para Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Portaria Capes nº 

77/2010 

✓ Institui o Banco de Consultores para Acompanhamento e Avaliação do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Portaria Capes nº 

1.369/2010 

✓ Credencia polos de apoio presencial para a modalidade EaD, e IES vinculadas 

ao Sistema UAB para ofertar cursos superiores na modalidade EaD por 5 

(cinco) anos.  
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Quadro 3 – Principais legislações de normatização do Sistema UAB no período de 2007 a 2018  
(Conclusão) 

Legislação   Especificação 
Portaria Capes nº 
79/2010 

✓ Trata dos Fóruns Nacional de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e os Fóruns Regionais de 

Coordenadores do Sistema UAB que têm a competência de apoiar a Diretoria 

de Educação a Distância do MEC na formulação de diretrizes e definição de 

parâmetros e critérios técnicos e pedagógicos que norteiem as ações do Sistema 

UAB relacionados à infraestrutura de polos, oferta de cursos em polos de apoio 

presencial, seleção e capacitação de tutores, dentre outros. 

Portaria Capes nº 

07/2011 

✓ Designa avaliadores do MEC para acompanhar o cumprimento das ações de 

saneamento de deficiências e visitas de monitoramento aos polos e 

mantenedores. 

Lei nº 12.695, de 

25/2012 

✓ Dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas; altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir 

os polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil na assistência 

financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola.  

Decreto nº 7.692/2012 ✓ Modifica as competências da Diretoria de Educação a Distância/Capes para 

Coordenação Geral de Programas de Cursos que desenvolve o Sistema de 
Gestão da UAB – Sisuab como apoio a DED/Capes no gerenciamento das 

articulações. 

Portaria Capes/MEC nº 

170/2012 

✓  Institui o Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema UAB. 

Portaria Capes nº 

126/2013 

✓ Fica instituída a Comissão de Elaboração, Acompanhamento e Avaliação do 

Programa Nacional em Formação em Educação a Distância (PNEaD) no 

âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Portaria Capes nº 

40/2015 

✓  Institui o Fórum do Programa de Engenharia a Distância em Rede Nacional – 

UABEng no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Portaria MEC nº 

159/2016 

✓ Constitui Grupo de Trabalho – GT para analisar e propor sugestões para a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, visando o aprimoramento das atuais 

políticas públicas para o desenvolvimento da modalidade de educação a 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País. 

Portaria Capes nº 

183/2016 

✓ Regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos 

participantes da preparação e execução dos cursos e programas de formação 

superior, inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). 

Portaria Capes nº 

189/2016 

✓ Cria Grupo de Trabalho com o objetivo de analisar e apresentar propostas para 
institucionalizar o Sistema UAB junto as Instituições de Ensino Superior, 

integrantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Portaria Capes nº 

76/2017 

✓ Institui o Fórum Nacional de Coordenadores de Polo, do Programa 

Universidade Aberta do Brasil – UAB e dá outras providências. 

Portaria Capes nº  

117/ 2017 

✓ Institui grupo de trabalho para realização de estudo, objetivando subsidiar a 

Diretoria de Educação a Distância da Capes na formulação do Programa de 

Acompanhamento de Egressos da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

contemplando definição de indicadores e processos. 

Portaria Capes nº 

225/2017 

✓ Instituir grupo de trabalho para realização de estudo, objetivando subsidiar a 

Diretoria de Educação a Distância da Capes na formulação de Estudo e Análise 

dos Encontros Regionais de Coordenadores de Polo que ocorreram no ano de 

2017 e desenvolver curso para coordenadores de Polo da Universidade Aberta 

do Brasil – UAB. 

Portaria Capes nº 

34/2018 

✓  Aprova o Regimento Interno do Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos estudos de Almeida (2013), Lima (2014) e pesquisas no site do 
CAPES.MEC. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/legislacao/53-conteudo-estatico/servicos/2340-

portarias>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

 

http://www.capes.gov.br/legislacao/53-conteudo-estatico/servicos/2340-portarias
http://www.capes.gov.br/legislacao/53-conteudo-estatico/servicos/2340-portarias
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Percebe-se pelo arcabouço legal, acima referenciado, que o Sistema UAB na primeira 

década de sua criação recebeu muita atenção. Houve preocupação de instituir comissões e 

grupos de trabalho voltados para a institucionalização da UAB, estudos, estratégias e propostas, 

buscando o aprimoramento das atuais políticas públicas para o desenvolvimento da modalidade 

da EaD. Regulamentou-se o uso de bolsas para o pagamento aos participantes do Sistema UAB 

na preparação e execução de cursos e programas de formação superior, inicial e continuada e, 

também, o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas; 

incluindo os polos presenciais do Sistema UAB, na assistência financeira do Programa Dinheiro 

Direto na Escola. 

Além disso, criou-se as instâncias de articulação e diálogo entre as Instituições de 

Ensino Superior a partir dos Fóruns Regionais de Coordenadores do Sistema UAB com a 

competência de apoiar a Diretoria de Educação a Distância do MEC na formulação de diretrizes 

e definição de parâmetros e critérios técnicos e pedagógicos que norteiem as ações do Sistema 

UAB relacionados à infraestrutura de polos, oferta de cursos em polos de apoio presencial, 

seleção e capacitação de tutores. Foi desenvolvido o Sistema de Gestão da UAB, através da 

implantação do SisUAB12, ambiente virtual que garante a articulação entre a Capes, IES, polos 

e o gerenciamento das ações desenvolvidas no âmbito do sistema. Houve a preocupação do 

acompanhamento do cumprimento das ações de saneamento de deficiências e visitas de 

monitoramento aos polos e mantenedores. 

Mesmo com todo esse respaldo legal, cabe à União, por meio do MEC, continuar 

estabelecendo as condições necessárias para divulgação de chamadas públicas para incentivo e 

formação de consórcios públicos, além de propiciar as condições para que as IES possam 

participar dos mesmos, garantindo, assim, a normatização, o funcionamento, o aporte financeiro 

e a consolidação do sistema. 

Durante a 9ª Reunião Extraordinária do Fórum de Coordenadores da UAB, em 2016, 

O diretor da Diretoria de Educação a Distância – DED, ligado a Capes destacou que a 

modalidade EaD tem um papel central no desenvolvimento do País e no crescimento 

significativo para a formação de professores do ensino médio. Naquela oportunidade, o diretor 

também apresentou os números do Sistema UAB: 106 Instituições Públicas de Ensino Superior 

 
12 O SisUAB é uma plataforma de suporte para a execução, acompanhamento e gestão de processos da 

Universidade Aberta do Brasil. Está preparado para o cadastramento e consulta de informações sobre instituições, 

polos, cursos, material didático, articulações, colaboradores e mantenedores. O acesso à plataforma é permitido 

apenas aos usuários previamente autorizados (coordenadores UAB, coordenadores de curso, coordenadores de 

polos de apoio presencial e colaboradores da Capes).  

Disponível em:  <http://www.capes.gov.br/editais-ded/3526-sisuab>. Acesso em: 17 mar. 2017. 

 

http://www.capes.gov.br/editais-ded/3526-sisuab
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integradas, 160 mil alunos formados, 616 polos ativos e cerca de 130 mil alunos ativos. O 

Sistema UAB, em 2007, segundo dados do MEC já havia atingido o total de 291 polos de apoio 

educacional com mais de 46 mil vagas no ensino superior, e a meta prevista pelo Ministério 

para 2010 era implementar entre 850 e 900 polos, demonstrando que o sistema ainda tem muito 

a desenvolver. 

Depois da sua primeira década de existência, o Sistema UAB apresenta uma identidade 

centrada na expansão da EaD e na formação de professores do País, o que respalda a ratificação 

desse sistema enquanto uma importante e promissora política nacional de formação dos 

profissionais da educação. A seguir, discute-se os aspectos legais da formação de professores 

na EaD. 

 

2.3 Aspectos legais da formação de professores na EaD 

 

As estatísticas apresentadas no relatório Education at a Glance de 2016, da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelaram que o Brasil, ainda, 

apresenta baixos índices de acesso à Educação Superior, mesmo tendo avançado nos últimos 

anos. Apenas 14% dos adultos chegam às universidades brasileiras. Esse índice cresce um 

pouco mais para 16% em relação à geração dos mais jovens com faixa etária entre 25 e 34 anos, 

e os adultos entre 55 a 64 anos o percentual diminui para 11%, embora o acesso à educação seja 

garantido pela Constituição Federal de 1988, que assim determina: “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante garantia de [...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (CF, Art. 208, Inciso V).  

O ensino público superior no interior do Brasil, ainda, é um desafio, principalmente, no 

que se refere a formação dos professores da Educação Básica. Na Lei no 9.394/96, no Art. 80: 

“O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino [...]”; e as normativas previstas na Lei 

nº 10.172/2001 que instituiu o PNE e o Projeto de Lei nº 8.035/2010, que trata do PNE 2011-

2020 abriram perspectivas para o enfrentamento dos desafios da expansão e interiorização da 

oferta de educação superior pública nas áreas de difícil acesso e em risco social. No item das 

metas para a Formação de Professores, o MEC (2011, p. 40) estabeleceu a esse PNE: 

 

13 – Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados 

também em cursos semipresenciais modulares; 

............................................................................................................................. ........... 

18 – Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e Municípios, 
que, no prazo de dez anos, 70% dos professores de educação infantil e de ensino 
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fundamental (em todas as modalidades) possuam formação específica de nível 

superior, de licenciatura plena em instituições qualificadas.  

19 – Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena 

nas áreas de conhecimento em que atuam. 

 

O disposto na Lei nº 9.394/96, em seu Art. 62, que preconiza sobre a formação de 

docentes para atuar na Educação Básica; no Art. 80, que delega ao Poder Público incentivar o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino e de educação continuada; permanece também respaldado na Lei nº 

13.005/2014, que trata do PNE 2014-2025. Esse PNE, além de continuar fomentando o desafio 

da expansão e interiorização da oferta de educação superior pública, abre o diálogo na garantia 

de uma política pública nacional para a formação docente, o que era previsto antes no PNE 

2011-2020 apenas como programa, conforme orienta o texto (BRASIL, 2014, p. 78, grifo 

nosso): 

 

Meta 15 – garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional 

de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 

do art. 61, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

A Resolução CNB/CEB nº 4/2010 determina no § 2º que os programas de formação 

inicial e continuada devem preparar os professores para o desempenho de suas atribuições, 

considerando necessário (BRASIL, 2010): 

 

a) Além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, avaliar e 

elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento coletivamente; b) 

trabalhar cooperativamente em equipe; c) compreender, interpretar e aplicar a 

linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica 

e organizativa; d) desenvolver competências para integração com a comunidade e para 

relacionamento com as famílias. 

 

Nesse sentido, o compromisso das universidades com a expansão e interiorização do 

ensino superior e o processo de formação dos professores da Educação Básica têm 

impulsionado muitas instituições públicas de ensino superior a ofertar licenciaturas, em especial 

àquelas na modalidade de Educação a Distância, atraídas principalmente pelo financiamento 

federal para este fim.  

De acordo com Sampaio (2014), Reitor da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

uma das instituições pioneiras no Nordeste na oferta de licenciaturas na modalidade EaD, 
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afirma que se exige das universidades a oferta de ensino para formar os professores da Educação 

Básica e que o atraente financiamento federal para esse fim se constitui em um apelo irresistível 

para instituições públicas que, geralmente, contam com orçamentos sempre exíguos diante das 

demandas. No entanto, o reitor adverte que o financiamento seja sustentável e sistemático, pois 

a qualidade dos cursos da formação pode ser totalmente comprometida. 

Nesse processo expansionista, Dourado (2008) afirma que as políticas direcionadas à 

formação de professores, por exemplo: criação de institutos superiores, redes de formação, 

aprovação de diretrizes curriculares, alterações nas políticas de financiamento aliadas a forte 

legislação que respalda formação dos docentes são vistas, muitas vezes, como ações 

importantes para melhorar a qualidade da educação do País, no entanto nem sempre os 

programas e as políticas se pautaram pela garantia de organicidade, visto que, muitas vezes, são 

marcados por “dinâmicas contraditórias frente às concepções norteadoras, no marco de políticas 

emergenciais” (DOURADO, 2008, p. 900). 

 

2.4 A formação docente na EaD: conexões teóricas 

 

Muitos autores defendem a modalidade EaD como alternativa para suprir o déficit da 

formação inicial e continuada de professores e o meio de democratizar o acesso ao ensino 

superior nas áreas de difícil acesso e em risco social. Nos estudos sobre Educação a Distância, 

Belloni (1999) faz críticas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois essa lei 

aponta a EaD como possível redentora das carências educacionais. Segundo a autora, os 

aspectos políticos e econômicos, geralmente, acometem os experimentos inovadores da 

educação devido ao caráter tecnocrático, autoritário e centralizador dos setores responsáveis 

pelo desenvolvimento das políticas, que coloca em risco a qualidade da educação oferecida. 

Mas, mesmo assim, ela acredita no potencial dessa modalidade e a defende enquanto reguladora 

dos sistemas educativos, visto que a grande demanda de formação continua decorrente das 

mudanças da nova ordem econômica mundial o que vem exigindo um novo perfil de 

trabalhador, com múltiplas competências capazes de sobreviver e integrar-se no mercado de 

trabalho do século XXI, nessa perspectiva Belloni (1999, p. 5) afirma que: 

 

[...] o indivíduo precisa desenvolver uma série de capacidades novas: autogestão 
(capacidade de organizar seu próprio trabalho), resolução de problemas, 

adaptabilidade e flexibilidade diante de novas tarefas, assumir novas 

responsabilidades e aprender por si próprio e constantemente trabalhar em grupo de 

modo cooperativo e pouco hierarquizado. 
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As novas tecnologias são importantes ferramentas para a expansão da oferta do ensino 

superior, principalmente para a formação inicial e continuada de professores, argumenta Belloni 

(1999). A modalidade a distância constitui-se em experiências de metodologias não-presenciais 

que podem contribuir para a transformação dos métodos de ensino, da organização do trabalho, 

e uso adequado das “tecnologias de midiatização da educação” (BELLONI, 1999, p. 6). 

Para Nóvoa (1992, p. 20): “Os professores são encarados, sucessivamente, como objetos 

da investigação, como sujeitos da formação e como atores da investigação-formação”. A 

formação do professor delineada numa postura mais crítica, reflexiva, criativa e com capacidade 

de utilizar o espaço da sala de aula, para além de um mero local de transmissão de conteúdos e 

possibilitar que os alunos construam o seu próprio conhecimento, deve ir além da dimensão 

técnica de ensinar uma prática pedagógica conteudista. Essa formação deve ser pautada num 

processo contínuo de reflexão sobre o seu fazer pedagógico visando, também, a construção da 

sua própria identidade profissional. Nesse sentido, Nóvoa (1999, p. 25) elucida que: 

 

A formação deve estimular uma perspectiva reflexivo-crítica, que forneça aos professores os 

meios de um pensamento autônomo que facilite as dinâmicas de auto formação (sic) 

participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e projetos próprios; com vistas à construção de uma identidade que é 

também uma identidade profissional. 

 

A formação inicial de professores pode desempenhar um papel importante na 

profissionalização docente, instigando uma cultura entre os professores e uma cultura 

organizacional dentro da escola. A formação de professor deve permear o desenvolvimento 

pessoal, assim como semanticamente traz a reflexibilidade do verbo formar-se, ou seja, forma 

a si próprio num sentido de valorização e articulação entre a formação pessoal e a científica e, 

ainda, uma conexão entre o projeto da escola em sintonia com a sociedade que se almeja 

construir. Uma formação que não tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional 

dos professores, na perspectiva do professor individual e do coletivo docente pouco contribui 

para uma postura reflexivo-crítica. 

Nessa perspectiva, a formação de professores a distância com a integração e a 

apropriação do uso das NTIC se abrem novas possibilidades de práticas educativas, em sala de 

aula, pois o futuro professor além de conhecer, dominar, será um usuário crítico e criativo, e 

poderá ensinar com competência o uso dessas tecnologias, como sustenta Belloni (2010, p. 

246): “[...] trabalhando e criando com elas, ou seja, estará mais sintonizado com as culturas 

jovens e mais preparado para lidar com a complexidade de sua prática pedagógica no contexto 

de uma sociedade tecnificada e globalizada”. 
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O movimento dos professores e as suas histórias de vida, em Nóvoa (1992), são 

essenciais e colaboram no processo reflexivo sobre os seus percursos profissionais, sobre como 

se sentem, articulando o pessoal e o profissional. Esse autor afirma que “[...] ser professor 

obriga opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, 

e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser” (NÓVOA, 1992, p. 10). 

E Nóvoa (1999, p. 25) ainda assegura que: 

 

A formação de professores não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de uma identidade pessoal. Por 

isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

 

Pretto (2003) afirma que as transformações globais devido à revolução tecnológica vêm 

provocando modificações e intervenções no social, na economia, na cultura e na educação. 

Nesse novo contexto global, a educação tem um papel significativo na busca de produtividade, 

da eficácia, da eficiência e da qualidade total e, principalmente, na formação de competências 

não só àquelas direcionadas para o mercado de trabalho, “mas a produção de uma sinergia entre 

competências, informações e novos saberes” (PRETTO, 2003, p. 48), tendo as tecnologias da 

comunicação como elemento estruturador desse novo pensar e agir. 

Desse modo, o autor citado acredita que os programas de EaD são importantes 

elementos articuladores entre o sistema público de ensino e as universidades públicas, em 

especial as instituições responsáveis pela formação de professores, defendendo, assim, um 

currículo de formação centrado na interatividade, enquanto estratégia viável para a produção 

coletiva do conhecimento: “A formação de professores é essencialmente um ato político de 

formação de cidadania e não simplesmente oferecimento de conteúdos para serem assimilados, 

usando poderosos recursos de informação [...]” (PRETTO, 2003, p. 51), não sendo mais 

possível  oferecer programas para formar docentes centrados em cursos de treinamentos ou uma 

simples certificação aligeirada, como, por exemplo, portadores de diploma que têm, em seu 

currículo de formação, compatibilidade com uma respectiva disciplina a qual pretende habilitar-

se, podendo participar de programas especiais na modalidade EaD que concorrem para 

diminuição da carga horária da formação docente e, até mesmo, a dispensa do estágio, 

permitindo aos graduados de qualquer área, após essa certificação pedagógica, exercerem a 

profissão de professor.   

Mialaret (1991), em seus estudos, examina as relações entre a formação acadêmica e a 

formação pedagógica dos futuros professores. Por um lado, esse autor relaciona a formação 
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acadêmica ao processo e ao resultado dos estudos gerais e específicos, possibilitando 

desenvolver uma competência mais acentuada em uma ou mais disciplinas científicas, 

denominada de cultura geral; e, por outro lado, a formação pedagógica, enquanto conjunto dos 

processos que conduz o indivíduo a ser professor e o resultado desse conjunto de processos. 

Por muito tempo, para ser professor bastava ter grande cultura acadêmica ou apenas 

uma boa formação pedagógica, criando uma relação dicotômica entre ambas. Entretanto, 

Mialaret (1991, p. 12) ressalta que “a formação acadêmica deveria ser como um elo da educação 

permanente e sempre voltada para o futuro” de modo que a formação do professor o 

possibilitasse a desempenhar o seu papel de unir os alunos a ciência em qualquer época. 

As condições para a oferta de cursos de formação docente a distância são preocupações 

recorrentes em Pretto (2013). Os cursos na modalidade em EaD devem ter uma configuração 

adequada de modo que a qualidade do processo ensino-aprendizagem seja garantida. Desse 

modo, os professores formadores devem ser bem qualificados para entender e operacionalizar 

o sistema e as tecnologias, preparar materiais didáticos, organizar cursos e projetos, manter 

contato direto com os estudantes, seja a distância, seja presencialmente. Por outro viés, os 

alunos precisam ser preparados para lidar com as tecnologias e o mundo virtual, visando a uma 

boa formação na modalidade a distância. Para Pretto (2003, p. 51), “a falta de condições de 

acesso e as dificuldades em preparar professores e alunos para o trabalho com essas tecnologias 

não podem ser um estímulo para a implantação de programas de formação aligeirada, sejam 

eles presenciais ou a distância”. 

No modelo tradicional, a formação profissional dos docentes é concebida em Tardif 

(1998, p. 19) “sobretudo como um modelo de transmissão de conhecimentos científicos, 

produzidos pela investigação, aos futuros praticantes, que em seguida os vão utilizar na prática”. 

A investigação e a produção de conhecimento científico sobre diversos assuntos educativos 

parecem ser o suficiente para que a formação de professores seja mais rigorosa e profissional. 

A formação dos futuros docentes realiza-se em espaço fechado, utilizando-se de ambientes 

artificiais ou simulação de situações, e a realidade escolar não é inserida nesse processo. Para 

Tardif (1998), no modelo atual de formação dos professores, a prática profissional não é vista 

como domínio de aplicação de teorias elaboradas em centros de pesquisas. Conforme o autor, 

os docentes enquanto profissionais são praticantes “capazes de deliberar sobre as suas próprias 

práticas, de as objetivar e partilhar, melhorá-las e introduzir inovações susceptíveis de 

acrescentar a sua eficácia” (TARDIF, 1998, p. 23). 

De acordo com Tardif (1998), a formação profissional tem uma finalidade prática a qual 

perpassa simultaneamente pela apropriação de saberes profissionais plurais, diversos, 
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disciplinares, didáticos e pedagógicos e também o saber-fazer e o saber-ser. Nessa abordagem, 

tal formação carece estar em consonância, também, com os pilares da educação explícitos no 

Relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI , em 

que Delors (2012) recomenda que a educação deve organizar-se a partir de quatro 

aprendizagens fundamentais,  constituindo-se como pilares do conhecimento ao longo da vida, 

a saber: 

1 – Aprender a conhecer na perspectiva de aprender a aprender, combinando uma cultura 

geral, mas ampla e, assim, beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação; 

2 – Aprender a fazer não só para adquirir uma qualificação profissional, mas a 

competência para enfrentar situações e trabalhar em equipe, seja no âmbito das experiências 

sociais ou de trabalho, seja espontaneamente no contexto local ou nacional, seja formalmente, 

no desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho;  

3 – Aprender a viver juntos no sentido de desenvolver a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências, participando em projetos comuns, fazendo descoberta 

progressiva do outro no intuito de evitar ou resolver os conflitos, respeitando os valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz e, também, a cooperação com os outros nas 

atividades humana; 

4 – Aprender a ser para estar em condições de agir com capacidade, autonomia, 

discernimento e responsabilidade e, assim, desenvolver a personalidade, a memória, o 

raciocínio, o sentido estético, as capacidades físicas e a aptidão para comunicar-se. 

Esses quatro pilares da educação não são estanques, pois eles estão interligados entre si. 

Além do desenvolvimento de pensamentos e ações que mobilizam esses saberes e fazeres, tais 

atitudes precisam estar na consciência e no exercício da profissão. Nessa perspectiva, a 

formação é concebida através da aquisição dos conhecimentos associados às exigências da vida 

profissional, incluindo a formação prática, ou seja, organizada a partir dos pilares do 

conhecimento, conforme orienta Delors (2012). 

Nesse sentido, ressalta-se uma formação profissional voltada para “reflexão na e sobre 

a ação”, Shön (2000), a qual possibilite ao profissional pensar sobre o que faz de modo que esse 

ato de pensar sobre o fazer (conhecer-na-ação) possa ter colaborado no seu processo formativo 

ao longo da vida. Corroborando com os princípios defendidos em Shön (2000) e Mialaret 

(1991) quando elucidam, em suas investigações sobre a formação inicial do professor, que a 

formação pedagógica deve articular-se, também, em volta de quatro pilares, estabelecidos 

como: o primeiro, refere-se a reflexão de ordem filosófico-histórico-sociológica sobre a 

instituição escolar, o seu papel na sociedade e os objetivos da educação; o segundo, a prática 



 
 
 

60 

de métodos e técnicas pedagógicas de modo a estabelecer e otimizar a comunicação educativa; 

o terceiro, aos conhecimentos científicos sobre os problemas psicológicos os quais permitam 

ao educador conhecer a estrutura e o funcionamento psicológico dos alunos; e, finalmente, o 

quarto pilar constitui-se no estudo psicológico e pedagógico da didática das disciplinas. Assim, 

a formação inicial do profissional deve primar pela coerência do pensamento e da ação, da 

teoria e da prática, permeando toda a sua trajetória profissional. 

As conexões teóricas aqui delineadas, estabelecidas como base da formação do 

profissional reflexivo, são essenciais para sustentação da nossa discussão sobre os saberes e 

fazeres necessários para a formação do professor de matemática, tema que trataremos nesta 

próxima seção. 

 

2.4.1 A formação em matemática: saberes e fazeres necessários 

  

Diversos estudos, mundialmente, têm se preocupado com um processo de ensino-

aprendizagem mais pautado na articulação entre teoria e prática, entre o saber socialmente 

construído, articulado, a um fazer pedagógico mais contextualizado através da mediação, em 

contraposição a um processo de ensino tradicionalmente caracterizado pela transmissão e 

exposição do conhecimento, no qual o aluno é um mero receptor passivo da aprendizagem.  

Nesse contexto, alguns questionamentos são recorrentes quando se refere à formação 

dos professores, especialmente, de matemática. Como deve ser a formação desse professor? O 

que esse profissional realmente precisa saber? E o que ele precisa fazer em sua sala de aula? 

Diante de tais questões é imprescindível demarcar três posições acerca da formação do 

docente de matemática. Primeiro, essa formação não pode ser pensada a partir das estruturas 

ortodoxas do currículo, em um espaço fechado, com tempo estabelecido, apenas para o 

cumprimento de créditos para integralizar uma carga horária exigida nas legislações e nos 

projetos das universidades. De um modo geral, as propostas curriculares dos cursos de formação 

não aliam a teoria da matemática com a vida real (situação prática), ou seja, é um ensino 

estanque, descontextualizado, dando mais valor aos aspectos formais dos conteúdos, em 

detrimento às aplicações e aos aspectos intuitivos inerentes ao conhecimento dessa ciência. 

Segundo, a formação profissional não vislumbra o viés determinante e principal em que 

o docente ao terminar a sua licenciatura ingressará no mercado de trabalho, para isso necessita 

de dominar todos os saberes e fazeres, no entanto, são formados como meros reprodutores de 

conteúdos, negando a possibilidade dinâmica que a formação profissional pode trazer por meio 
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da vivência docente, desse modo, através do contexto o professor teria a habilidade de criar e 

produzir novos conhecimentos e práticas. 

E, finalmente, a terceira posição é a concepção de formação aqui defendida e discutida, 

por nós, numa perspectiva em que o futuro docente enverede em um movimento contínuo de 

criação de novos saberes e fazeres a partir daqueles adquiridos na sua formação inicial e de 

outros apreendidos no próprio exercício da docência num constante movimento de reflexão. A 

respeito da reflexão, Fiorentini e Castro (2003, p. 127) afirmam que: 

 

Sem ela, a formação docente é repetitiva e a produção de saberes não acontecem de 

modo efetivo. Sem reflexão, o professor mecaniza sua prática, cai na rotina, passando 

a trabalhar de forma repetitiva, reproduzindo o que está pronta e o que é mais 

acessível, fácil ou simples [...] refletir, então, acerca do contexto no qual estamos 

inseridos, com suas limitações e possibilidades, permite-nos avançar por olhar o 

mundo escolar e sua dinâmica e complexidade. 

 

Dessa forma, autores como Tardiff (2007), Nóvoa (2002) e Fiorentini (2003), 

comungam com a ideia de que os saberes docentes se integram às práticas a partir de um 

movimento de reflexão, ressaltando que o processo de formação profissional se dá na 

coletividade no qual os professores são, ao mesmo tempo, objetos e sujeitos da sua própria 

formação. “É no trabalho individual e coletivo de reflexão que eles encontrarão os meios 

necessários ao seu desenvolvimento profissional” (NÓVOA, 2002, p. 22). Sem pensar sobre o 

que sabe, o que faz com esse saber para si e para com os outros, o professor corre o sério risco 

de ser repetitivo, escravo da sua rotina, mecanizando a sua prática, e o mais grave, cair no 

isolamento sem estabelecer uma possível comunidade colaborativa13 de conhecimento entre os 

seus pares. 

Assim, define-se “saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais 

ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais” (TARDIF, 2007, p. 36), sendo que tais saberes são adquiridos no 

espaço e no tempo da formação profissional, mas retomados, ressignificados e atualizados na 

prática docente de cada professor mediatizado pelas múltiplas relações cotidianas. 

 
13 Utilizamos o termo comunidade colaborativa de conhecimento enquanto uma analogia, visto que o 

conhecimento em comunidade pode ser traduzido como “[...] uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências” (LÉVY, 2003, p. 28), objetivando o reconhecimento das habilidades que se distribuem nos 

indivíduos, a fim de coordená-las para serem usadas em prol da coletividade. No campo das NTIC, as novas formas 

de construção colaborativa do conhecimento, permitiu o desenvolvimento de redes, o intercâmbio de informações 

e novas formas de acesso, construção e compartilhamento de conhecimentos com o auxílio do computador. 

Pensamos que essa compreensão possa também ser agregada em relação aos saberes e fazeres docentes de 

matemática, ampliando-os em prol de todos envolvidos no processo educacional, possibilitando assim um processo 

ensino-aprendizagem mais colaborativo e contextualizado.   
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Para Nóvoa (2002)14, o saber-ser do profissional está relacionado com características 

pessoais que contribuem para a qualidade das interações humanas no trabalho e na formação de 

atitudes de autodesenvolvimento. O seu saber-fazer se refere às habilidades motoras e aos 

conhecimentos necessários para o trabalho. O saber-agir se aproxima da noção de competência, 

ou seja, capacidade que o profissional tem de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes 

para o desenvolvimento do seu trabalho. 

Nessa perspectiva, o docente de matemática precisa construir sua identidade profissional 

enquanto “animadores de aprendizagem, mediadores culturais e como organizadores de 

situações educativas [...]. O trabalho do professor não se dá individualmente, mas depende da 

colaboração do aluno [...] Ninguém ensina quem não quer aprender” (NÓVOA, 2002, p. 23). A 

atividade docente não é simples, visto que se depara com situações múltiplas, como a 

complexidade do conteúdo, a aplicação no cotidiano, além das relações interpessoais com 

personagens tão diferentes em valores, hábitos, vivências, classe social etc., e ainda trabalhar o 

seu equilíbrio emocional. Desse modo, o professor precisa ser formado para além de uma 

relação apenas pedagógica, contudo para relações sociais com as comunidades locais, capaz de 

atuar no novo espaço público de educação, fazendo intervenções não só técnicas, mas também, 

política, com participação nos debates sociais e culturais, trabalhando ativamente junto às 

comunidades. 

Conforme Nóvoa (2002), o trabalho docente precisa ser repensado numa lógica de 

projeto escolar e colegialidade docente, ou seja, na importância de saber organizar e de saber 

organizar-se, o que requer do professor uma competência coletiva que vai além das 

competências individuais. “É aqui que se decide uma educação que não se esgota no espaço-

tempo da sala de aula, mas se projeta em múltiplos lugares e ocasiões de formação” (NÓVOA, 

2002, p. 25). Isso significa repensar o trabalho escolar e o trabalho do professor de matemática 

o que exige uma definição de práticas e dispositivos de avaliação da profissão desse docente 

dentro e fora da escola. Conforme assegura o autor tal exigência configura-se em instrumentos 

essenciais para o diálogo entre escola e a sociedade e, também, para a regulação interna da ação 

pedagógica e profissional, possibilitando um novo espaço público de educação. 

A ação docente exige um trabalho de deliberação, onde as práticas e as opiniões 

adquirem visibilidade e são submetidas ao ponto de vista dos outros, constituindo, segundo 

Nóvoa (2002), no exercício do professor saber analisar e saber analisar-se. Dessa forma, o 

 
14 Segundo Nóvoa (2002, p. 22, grifo nosso), os programas de formação de professores, devem pautar-se no 

desenvolvimento das famílias das competências, saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e 

saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se. 
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conhecimento do professor não pode se dar fora de uma reflexão sobre a prática. O bom 

professor é aquele que estuda constantemente, interage com os seus pares, procura tornar o 

conhecimento de sua área acessível e posiciona-se enquanto mediador do conhecimento, para 

que elos sejam construídos a partir da sua intervenção, facilitando que os seus alunos aprendam 

de forma cada vez mais autônoma. 

O ensino da matemática, ainda, é delimitado pela valorização dos aspectos formais dos 

conteúdos, atribuindo pouca importância às aplicações e aos aspectos intuitivos, não associa a 

matemática com a vida real, sendo que nos deparamos constantemente com a matemática nas 

nossas atividades cotidianas. Para mudar essa realidade, o professor de matemática precisa 

estudar, conhecer, investigar, avaliar através de uma reflexão coletiva, informativa e crítica, 

evitando a demagogia e a ignorância, o que corrobora com a “[...] necessidade de ligar os 

professores às ‘comunidades’, de recriar uma concepção diferente do trabalho escolar e da sua 

organização, de estabelecer novas relações dos professores às diferentes formas de 

conhecimento” (NÓVOA, 2002, p. 29, grifo do autor). 

Nesse processo de transformação do conhecimento científico para o escolar, o docente 

de matemática precisa pensar sobre estratégias de ensino, como: trabalhar com 

intertextualidade, apresentar metáforas, estabelecer elos, elaborar relações, propor e solicitar 

exemplos etc. Primeiramente, essa mudança somente pode ser realizada por aquele profissional 

que domina bem o conhecimento científico, conhece com profundidade o que está ensinando, 

uma vez que é necessário refletir sobre o que, como e quais os procedimentos para mediar esse 

conhecimento? Mas apenas o domínio do conteúdo ensinado não é suficiente para que o docente 

realize um ensino eficaz e eficiente, ele precisa de outros conhecimentos didáticos 

(metodologia, objetivos e estratégias), bem como os conhecimentos prévios dos alunos, 

conhecer as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, os PCNs de matemática, ter consciência 

do papel da escola no mundo de hoje e a pertinência dos conteúdos na vida prática, ou seja, sua 

aplicabilidade em situações cotidianas. 

De acordo com Tardif (2007, p. 39), o professor ideal é caracterizado como: 

 

[...] alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de 

possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos professores 

um grupo social e profissional cuja existência depnde, em grande parte, de sua 

capacidade de dominar, integrare mobilizar tais saberes enquanto condições para a 

sua prática. 
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Nessa perspectiva, o professor de matemática precisa refletir, também, sobre os valores 

que a escola tem difundido, os seres humanos que ela tem ajudado a formar e qual a sua 

participação nesse processo, visto que o trabalho docente consiste em melhorar a situação das 

pessoas envolvidas no processo educativo “[...] toda práxis social é um trabalho cujo processo 

de realização desencadeia uma transformação real no trabalhador” (TARDIF, 2002, p. 56). 

Além de realizar as atividades inerentes a um professor, esse precisa “[...] identificar-se 

pessoalmente com a profissão. Isso significa assumir o ponto de vista de um professor, 

interiorizar o respectivo papel e os modos naturais de lidar com as questões profissionais” 

(PONTE; OLIVEIRA; VARANDAS, 2003, p. 163). 

Nesse sentido, os autores afirmam que o professor de matemática precisa, por exemplo, 

saber usar, na sua prática, as ferramentas das Tecnologias de Informação e Comunicação e 

compreender como essas novas tecnologias podem ser instrumentos da democratização e acesso 

aos conhecimentos e, ao mesmo tempo, perceber também como elas são vistas na resolução de 

problemas que os educadores enfrentam em suas práticas cotidianas. 

Além de conhecer muito bem a sua disciplina, o professor de matemática necessita 

estabelecer outras conexões com as demais ciências, valorizando outras possiblidades de 

práticas em sala de aula, como: atividades centradas na resolução de problemas e projetos de 

exploração, conforme proposto na legislação atual, a exemplo da nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)15:  

 

A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos 

– contagem, medição de objetos, grandezas – e das técnicas de cálculo com os 

números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de 

fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam 

e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, 

associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e 

objetos que são fundamentais para a compreensão de fenômenos, a construção de 

representações significativas e argumentações consistentes nos mais variados 
contextos (BRASIL, 2017). 

 

 
15 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo, legitimado pelo pacto 

interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/2014, que promulgou o PNE. A nova BNCC foi homologada no dia 

20 de dezembro de 2017, configurando-se em um documento norteador para os currículos dos sistemas e redes de 

ensino das Unidades Federativas, como também, para as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e 

privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base 

estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao 

longo da escolaridade básica. O documento é orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ >. Acesso em: 30 mar. 2018. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Reafirmando a concepção de que a formação do professor incide num movimento contínuo de 

criação de novos saberes e fazeres no próprio exercício da docência num constante fluxo de reflexão é 

imprescindível para que a formação do professor de matemática esteja sustentada nas dimensões  pessoal, 

cultural, social e política, possibilitando que esse profissional seja um professor antenado com as 

exigências/expectativas do mundo contemporâneo, capaz de tecer novas conjecturas, de atentar-se aos 

conhecimentos prévios dos seus discentes, as experiências compartilhadas com outros profissionais, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional através de cursos, criando, assim, formas mais eficientes de 

ensinar matemática e para que se desmistifique a concepção de que essa é uma disciplina rígida, sem 

espaço para a criatividade e de difícil aprendizagem, demonstrando a importância e a aplicabilidade da 

matemática nas situações cotidianas. 

E como se apresenta o espaço de formação docente previsto na política pública nacional de 

formação dos profissionais da educação, no nosso caso, do Polo de Apoio Presencial de Itamaraju?  E o 

que preconiza o projeto do curso de Licenciatura em Matemática a Distância, foco desta investigação? 

São essas indagações que pretendemos responder ao longo do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

O CASO DO POLO DE ITAMARAJU 

 

Paraíso de amor e beleza/Junto às margens do Jucuruçu, 
És do Sul a formosa Princesa/Ó Cidade de Itamaraju [...] 

 

Extrato do Hino Oficial de Itamaraju, 1963 

 

Apresentamos neste capítulo a caracterização do município sede do Polo da 

Universidade Aberta, os aspectos relacionados ao processo de constituição legal, e a 

importância deste espaço físico, enquanto elemento-chave na estruturação da oferta de cursos 

superiores a distância, e o local onde foi ofertado o curso de licenciatura em matemática a 

distância, objeto de investigação da presente pesquisa. Além disso, abordaremos as nuances do 

processo de implantação e desenvolvimento do referido curso, bem como os pressupostos 

básicos que fundamentam o projeto pedagógico do mesmo. 

 

3.1 O município de Itamaraju 

 

O município de Itamaraju localizado nas coordenadas latitude – 17º2’21 S; longitude –

39º31’51º, na zona central do extremo sul da Bahia, às margens da BR101, está situado a 800 

quilômetros da capital baiana. É considerada uma das cidades mais importantes que compõe a 

região do extremo sul, sendo reconhecida historicamente como a princesinha do extremo da 

Bahia. 

O seu Produto Interno Bruto – PIB é de 7.506,36 reais, e o seu Índice de 

Desenvolvimento humano – IDH é equivalente a 0,65 centavos, conforme o Censo de 2010. 

Mesmo com índices tão baixos, o município apresenta grande aptidão agropecuária e detém o 

maior rebanho bovino em todo o Estado baiano. A população é de 64.506 mil habitantes e a 

densidade demográfica de 27,02 habitantes por km². No Censo do IBGE referente a década 

2000-2010, identificou-se que nesse período Itamaraju possuía 1.771 alunos na Educação 

Infantil, 12.844 no Ensino Fundamental e 2.454 no Ensino Médio. É importante ressaltar que 

fica sob responsabilidade da rede Municipal de Educação todo o Ensino Fundamental. Contudo, 

em 2006, a Secretaria Municipal de Educação informou que mais de 20% dos professores de 

sua rede não tinha graduação adequada às disciplinas/séries em que atuavam. 

Diante desse descumprimento da LDB no 9.394/96, a qual exige que o docente tenha 

titulação de nível superior adequada para atuar na Educação Básica, responsabilizou-se o 

município pela formação do seu quadro de docentes. Assim, em 2007, a Prefeitura de Itamaraju 
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lançou uma chamada pública, no âmbito do Edital de Seleção nº 01/2005/SEED/MEC, para 

vagas em cursos superiores de instituições federais de ensino superior na modalidade EaD, no 

âmbito do Sistema UAB, tendo os polos municipais como apoio presencial desses cursos. 

Com a aprovação no processo seletivo, o município firmou, posteriormente, o Acordo 

de Cooperação Técnica de nº 24/2006, com o Ministério da Educação, por intermédio da 

Secretaria de Educação a Distância, oficializando a sua inserção no Sistema UAB, enquanto 

potencial proponente de um polo de apoio presencial municipal. 

 

3.2 O Polo de Apoio Presencial Municipal de Itamaraju 

 

Como município proponente de polo de Educação a Distância, Itamaraju assinou o 

compromisso de criar e manter a estrutura necessária para o funcionamento do polo de apoio 

presencial, o qual foi regulamentado pela Lei Municipal nº 791/2010, que dispõe sobre a oferta 

de cursos a distância e a regulamentação do ato de criação e sustentabilidade financeira do Polo 

UAB de Itamaraju. 

O polo de apoio presencial, de acordo com a Normativa nº 02/2007, no seu parágrafo § 

1º, é definido como “unidade operacional para desenvolvimento descentralizado de atividades 

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância” por 

instituições de ensino superior no âmbito do Sistema UAB. No guia de orientações básicas 

sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil da Capes/UAB, o polo deve disponibilizar aos 

alunos “[...] o acesso aos meios e às tecnologias de informação e comunicação necessárias para 

a mediação didático-pedagógica dos cursos a distância, principalmente, o acesso ao AVA, aos 

conteúdos digitais e à biblioteca” (BRASIL, 2013, p. 16), colaborando para que as atividades 

presenciais previstas nos projetos pedagógicos de cada curso se realizem satisfatoriamente. 

Nesse sentido, a legislação do Sistema UAB dá ênfase a importância do espaço de apoio 

presencial para o pleno desenvolvimento dos cursos ofertados na modalidade EaD pelas IES. 

O conceito e o uso do polo presencial de educação a distância aparecem legalmente, 

pela primeira vez, em 2005, no Decreto nº 5.622. No seu Art. 12, que trata dos requisitos para 

credenciamento das instituições ofertantes de cursos na modalidade EaD, no item X, alínea c, 

os polos são definidos como “unidades operativas, no País ou no exterior, que poderão ser 

organizados em conjunto com outras instituições, para a execução descentralizada de funções 

pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso” e, no Art. 13, orienta que as atividades 

presenciais passam a ser de avaliação de estudantes, com predominância da nota de exames 
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presenciais, estágios obrigatórios e atividades em laboratório de ensino e, também, defesas 

presenciais de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Tal conceptualização difere da concepção tratada nos Indicadores de Qualidade para 

Cursos de Graduação a Distância (BRASIL, 2001) que determina apenas a necessidade de 

centros e núcleos de apoio ao aluno, podendo ser próprios ou conveniados, e nos Referenciais 

da Qualidade para Cursos a Distância, de 2003, no qual indicava que para assegurar a 

comunicação/interatividade professor-aluno, a instituição deveria dispor de centros ou núcleos 

de atendimento ao aluno – próprios ou conveniados, inclusive para encontros presenciais. 

Os Referenciais de Qualidade (2007), o Decreto nº 5.622/2005, as Portaria MEC nº 

40/2007 e nº 02/2007 ao definirem que “o polo de apoio presencial é uma unidade operacional 

para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas nos cursos 

a distância” estabelecem que esse espaço deve contar com estruturas essenciais cuja finalidade 

é assegurar a qualidade do desenvolvimento das atividades propostas nos cursos oferecidos; as 

atividades presenciais de avaliação; defesas de trabalhos de conclusão; aulas práticas; estágios; 

orientação aos alunos pelos tutores; videoconferências; estudos individuais e coletivos e uso de 

laboratórios, tendo como exigências: biblioteca informatizada com acervo atualizado; 

laboratório de informática equipado com Internet de banda larga e de livre acesso; sala para 

secretaria com toda a logística de administração acadêmica e operacional do polo; salas para 

tutoria; salas para exames presenciais. 

Desde sua implantação, em 2007, o Polo de Itamaraju não tem uma sede própria e 

funciona no 3º andar de uma instituição estadual de ensino médio cedido através de convênio 

de cessão de uso de imóvel nº 022/2012 firmado entre o governo estadual e municipal, mas o 

espaço físico cedido atende às prerrogativas legais, conforme discriminadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Discriminação das dependências do Polo de Itamaraju 
(Continua) 

Quantidade de salas Destinação 
Dimensionamento 

 (IXI = m
2
) 

01 Sala de coordenação 25,5 

01 Sala de tutoria 25,5 

01 Secretaria 25,5 

01 Sala para informática 1 53,29 

01 Sala para informática 2 51,83 

01 Banheiro feminino 18,24 

01 Banheiro masculino 18,24 

02 Salas de atividade presencial 51,83 (cada) 

01 Sala de videoconferência 51,83 

01 Biblioteca 51,83 
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(Conclusão) 

Quantidade de salas Destinação 
Dimensionamento 

 (IXI = m
2
) 

01 Cozinha 5,00 

01 Pátio interno 15,00 

02 Banheiros conjugados feminino e masculino Adm. 4,00 (cada) 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica, Polo UAB, de Itamaraju, 

2017. 

 

No relatório de gestão da Diretoria de Educação a Distância da Capes, 2011-2012, foi 

divulgado que, em 2011, deu início ao processo de 111 monitoramentos dos polos de apoio 

presencial vinculados à UAB, conforme designado na Portaria nº 07/2011. Em 2012, ao 

encerrar o referido monitoramento, dos 775 existentes: apenas 360 deles estavam aptos; 252, 

aptos com pendências; 109, não aptos; e 54, em fase de regularização. Após a primeira visita 

de monitoramento realizado pelo Sistema UAB, em 2012, o Polo de Itamaraju foi um dos 360 

polos no Brasil que adquiriu o conceito Apto (AA), junto ao Sistema UAB/CAPES/MEC, 

situação que indica a adequação da infraestrutura física (veja Quadro 4) e tecnológica, bem 

como a existência de recursos humanos e de toda a documentação necessária para o devido 

funcionamento de um polo de apoio presencial e aptidão para realizar articulação de novos 

cursos, conforme estabelecido na Portaria do MEC nº 1.097/2006, e nos acordos de cooperação 

técnica firmados entre o MEC, Instituições de Ensino Superior e municípios proponentes. 

Segundo o Portfólio do Polo UAB de Itamaraju (2016), seu atendimento ao público e 

aos alunos é de segunda a sexta-feira, com concentração das atividades pedagógicas (encontros 

presenciais) no turno noturno. Aos sábados e domingos, são reservados para a aplicação de 

provas e atividades avaliativas conforme as propostas de cursos das IES parceiras. A instituição 

conta com o coordenador de polo e o apoio pedagógico que são responsáveis pelas atividades 

administrativas, coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos tutores 

presenciais, suporte e monitoramento de aplicação de provas e atendimento aos alunos, além 

dos auxiliares administrativo e de biblioteca que garantem o pleno desenvolvimento das 

atividades docente e discente do polo. O documento, ainda, aponta que o Polo vem realizando 

projetos de extensão no intuito de aproximar o meio acadêmico e a comunidade através de 

atividades significativas, a exemplo do Projeto Cidadão Digital16 implantado em 2010, entre 

outros. 

 
16 O Projeto Cidadão Digital foi implantado em 2010, pela coordenação do Polo UAB de Itamaraju com o objetivo 

de “promover a inclusão dos alunos da rede pública que não têm acesso aos meios tecnológicos, capacitar e orientar 

os discentes dos cursos ofertados pelo polo, que não possuem habilidades necessárias para o enfrentamento dos 

desafios da Educação a Distância, bem como capacitação e orientação tecnológica para os profissionais da rede 

pública de educação no uso das mídias na educação, visando desta forma, o pleno desenvolvimento das atividades 

propostas durante a vida profissional, acadêmica e social dos envolvidos no Projeto”. No projeto, são 
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O reconhecimento legal do polo no âmbito municipal ocorreu em 2010, mas o acordo 

de cooperação técnica entre o MEC, por intermédio da Secretaria de Educação a Distância, e o 

município de Itamaraju, foi assinado em 2006. Segundo registros da Secretaria Acadêmica do 

Polo, as atividades pedagógicas iniciaram, em 2007, com os cursos de aperfeiçoamento e, 

posteriormente, especialização ofertados pela Fundação Osvaldo Cruz – Fiocruz, primeira 

instituição de ensino superior, parceira do Polo de Itamaraju. A seguir, no Quadro 5, são 

discriminados os cursos e IES parceiras do Polo desde 2007, período que iniciou as primeiras 

turmas, até o ano de 2017.2. 

 

Quadro 5 – Número de cursos ofertados e Instituições de Ensino Superior parceiras do Polo 

UAB de Itamaraju no período de 2007 a 2017.2           (Continua) 

Nº IES Curso Tipo de curso 
Nº de 

vagas 

1 Fiocruz Gestão em Saúde – Turma I Especialização 60 

2 Fiocruz Gestão em Saúde – Turma II Especialização 60 

3 Fiocruz Processo de Mudança Formação dos Profissionais Especialização 30 

4 Fiocruz Facilitadores da Educação Permanente em Saúde Aperfeiçoamento 40 

5 Fiocruz Gestão de Projetos e Investimentos em Saúde Aperfeiçoamento 30 

6 UFBA Licenciatura em Matemática – Turma I Graduação 50 

7 UFBA Licenciatura em Matemática – Turma II Graduação 25 

8 UFBA Gestão de Políticas Públicas Gênero e Raça Especialização 40 

9 UFBA Gestão de Políticas Públicas Gênero e Raça Extensão 40 

10 UFBA Diversidade e Gênero na Escola Extensão 40 

11 UFBA Educação Ambiental Especialização 60 

12 Uneb Gestão Pública – Turma I Especialização 45 

13 Uneb Gestão Pública – Turma II Especialização 40 

14 Uneb Gestão Pública – Turma III Especialização 40 

15 Uneb Gestão Pública Municipal – Turma I Especialização 45 

16 Uneb Gestão Pública Municipal – Turma II Especialização 40 

17 Uneb Gestão Pública Municipal – Turma II Especialização 35 

18 Uneb Licenciatura em Pedagogia – Plataforma Freire Graduação 50 

19 Uneb Licenciatura em Pedagogia – Parfor Graduação 50 

20 Uneb Licenciatura em História – Parfor Graduação 50 

21 Uneb Licenciatura Letras Língua Espanhola – Turma I Graduação 50 

22 Uneb Licenciatura Letras Língua Espanhola – Turma II Graduação 50 

23 Uneb Licenciatura em Pedagogia  Graduação 50 

24 Uneb Licenciatura em História  Graduação 45 

 
 

 
desenvolvidos conteúdos relativos aos módulos introdutórios da informática – Introdução a Microinformática 

(IPD), Sistema Operacional Windows e Internet, orientações básicas nos ambientes virtuais de aprendizagem, 

oportunizando a comunidade acadêmica fazer novas descobertas no mundo cibernético. “Estou 

ALFABETIZANDO de uma forma bem legal e lúdica, o que me traz muita satisfação. Eu senti e ainda sinto muita 

dificuldade com os trabalhos a serem postados no meu curso de matemática, mas acredito que nos próximos 

semestres terei mais segurança com os mesmos, além de fazer em menor tempo. Parabéns pelo apoio, pelo 

incentivo e pelo trabalho prestado” (Depoimento de M.F.P.P, acadêmica da 1ª turma, do curso de licenciatura de 

matemática, pela UFBA). 

LADEIA, D. O.; CORREIA, M. Z. Projeto Cidadão Digital. Polo UAB de Itamaraju, PMI/SMEI. Ago. 2010. 
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(Conclusão) 

Nº IES Curso Tipo de curso 
Nº de 

vagas 

25 Uneb Licenciatura em Letras Língua Inglesa Graduação 45 

26 Uneb Licenciatura em Geografia – Turma I Graduação 45 

27 Uneb Licenciatura em Geografia – Turma II Graduação 45 

28 Uneb Licenciatura em Ciências da Computação Graduação 45 

29 Uneb Administração Pública Bacharelado 45 

30 Uneb Educação a Distância Especialização 25 

31 Uesc Licenciatura em Letras Vernáculas Graduação 45 

32 Uesc Gestão Pública em Saúde  Especialização 35 

33 Uesc Mídias na Educação Especialização 45 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica, Polo UAB, de Itamaraju, 

2017.2. 
 

Os dados apresentados no Quadro 5 indicam que durante os anos de 2007 a 2017.2, a 

Prefeitura de Itamaraju pode ofertar 33 cursos. Desses cursos, apenas 15 eram voltados para a 

graduação, o que perfaz um montante de 700 vagas. Dessas, 75 estavam disponíveis para o 

curso de licenciatura em matemática, distribuídas em duas turmas e ambas oferecidas pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Com relação às turmas de licenciatura em matemática 

a distância oferecidas no polo presencial de Itamaraju pode ser observado, no Quadro 6, a 

seguinte situação: 

 

Quadro 6 – Situação das turmas de licenciaturas de matemática a distância ofertadas no Polo 

UAB Itamaraju, em 2018.1 
Ano de oferta IES Matrícula Situação em 2018.1 Total de alunos 

2009 UFBA 50 Concluída 13 

2015 UFBA 25 Cursando VI semestre 12 
Fonte: Secretaria Acadêmica do Polo UAB Itamaraju – 2018.1. 

 

Nesse contexto, os dados acima demonstram que o Polo de Itamaraju em mais de dez 

anos de funcionamento ofertou apenas duas turmas de licenciatura de matemática e, ainda, com 

um alto índice de evasão. Em 2009, foram matriculados 50 alunos, no entanto apenas 13 foram 

licenciados; e em 2015 dos 25 alunos matriculados, 12 estão cursando o VI semestre, em 2018 

delineia-se que serão menos alunos licenciados nesta segunda turma. Tal situação, 

possivelmente configurar-se-á em uma demanda potencial para a oferta de novas turmas de 

formação inicial dos docentes em matemática não só para o município de Itamaraju, mas para 

as demais regiões do entorno do Polo, uma vez que de acordo com o edital 05/2018 da Capes, 

será por meio da Educação a Distância que a formação de professores deverá ser mais 

massivamente atendida com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A Universidade Federal da Bahia – UFBA, em 2009, de acordo com os dados da 

Secretaria Acadêmica da UAB de Itamaraju, mesmo antes de assinar o acordo de cooperação 
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foi a primeira instituição a ofertar um curso de graduação, nesse caso, o curso de licenciatura 

em matemática a distância, objeto dessa investigação. Foram matriculados 50 alunos nesta 

primeira turma, mas apenas 13 permaneceram até o final do curso (Quadro 5), completando a 

graduação, assim configurou-se uma evasão de 74%. Mesmo com a implantação de programas 

governamentais, a exemplo do Sistema UAB, Miguel e Ferreira (2015) chamam a atenção que 

aliadas às dificuldades de cunho pessoal apresentadas, ao longo do percurso acadêmico, os 

estudantes beneficiários, muitas vezes, não conseguem frequentar a Educação Superior com 

tranquilidade, em função das necessidades indispensáveis no acompanhamento dos estudos 

que, na maioria dos casos, não são atendidas pelos programas do governo. Tal situação tem 

configurado um alto índice de evasão dos cursos na modalidade EaD, ofertados por iniciativa 

pública. Em 2010, a UFBA passou a oferecer cursos de extensão e especialização nas áreas de 

Saúde e Diversidade de Gênero e Raça e, em 2015, ofertou a segunda turma de licenciatura em 

matemática. 

O Acordo de Cooperação Técnica, entre o município de Itamaraju e a UFBA, foi 

assinado em novembro de 2011. O referido Acordo preconiza as responsabilidades dos três 

entes conveniados: de um lado, a Capes com o compromisso de acompanhar, avaliar, orientar, 

controlar e fiscalizar a execução do acordo, realizar avaliações periódicas dos cursos e apoiar 

financeiramente, subsidiando o pleno desenvolvimento desses; ao município, é delegado o 

compromisso de adequar o Polo com as condições necessárias requeridas pelo projeto do curso, 

prestar contas às instituições e a Capes das atividades realizadas; e cabe a UFBA, a gestão 

acadêmica dos cursos ofertados no Polo, disponibilizar corpo docente e pessoal técnico para 

acompanhar e desenvolver as atividades inerentes aos cursos ofertados, cumprir atividades a 

ser realizadas no Polo, realizar visitas de supervisão in loco e integrar o Conselho do Polo 

quando disposto nos termos do regimento desse. 

Silva (2016) destacou o papel da EaD na UFBA e os seus desafios para os próximos 

anos. Ele afirma que a instituição tem compromisso em aprofundar a EaD, pois essa modalidade 

vem abrindo caminho pelas instituições de excelência do mundo inteiro. Existe uma 

compreensão que o aprendizado, hoje em dia, não se dá exclusivamente no espaço da sala de 

aula, e sim complementarmente através do acesso a plataformas, a bancos de dados. Esse acesso 

à comunidade mais ampla significa fazer parte de uma comunidade que ultrapassa as dimensões 

de um espaço físico, afirma o reitor. Para Silva (2016), a UFBA tem um desafio grande com a 

EaD tanto no que se refere a divulgação do saber universitário quanto a qualidade da pesquisa 

desenvolvida, o ensino e a extensão da universidade. 
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Fernandes (2016) divulgou que a primeira turma de licenciatura em matemática a 

distância teve início em 2009, sendo oferecidas 50 vagas para cada um dos dez polos de apoio 

presencial conveniados com a UFBA (Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Itupiara, Itamaraju, 

Itapicuru, Jacaraci, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Paratinga e Simões Filho). Na ocasião, 

foram matriculados 444 alunos, sendo finalizadas as turmas, em 2013, com 134 novos 

professores de matemática, número equivalente a quatro anos de formaturas do curso de 

licenciatura em matemática, na modalidade presencial oferecido pela universidade. Ainda, 

segundo Fernandes (2016), em novembro de 2014, o curso obteve conceito 4 (muito bom) ao 

passar pelo processo de avaliação para Reconhecimento de Curso de Graduação do Inep/MEC 

e, a partir de então, vem sendo trabalhada a proposta da matemática a distância ser uma oferta 

contínua dentro do processo seletivo anual da UFBA. 

No Quadro 7, a seguir, apresentamos os índices do conceito dos cursos de matemática 

da UFBA, no ano de 2014, divulgados na base de dados do e-MEC, da UFBA. 

 

Quadro 7 – Índice do conceito do curso de matemática da UFBA, em 2014 
Modalidade Grau Curso UF Município CC 

A Distância Licenciatura Matemática  Vários municípios 4 

Presencial Licenciatura Matemática BA Salvador - 
Presencial Licenciatura Matemática BA Salvador 3 
Presencial Bacharelado Matemática BA Salvador 4 

Fonte: Reelaborado pela autora com base no quadro disponível em: <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTc4/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUF

URU3BVElDQQ>. Acesso em: 10 mai. 2018. 

 

Os resultados apontam que não existe disparidade nos resultados atribuídos às notas do 

conceito dos cursos ofertados na modalidade presencial em comparação à modalidade a 

distância. Ao contrário, a licenciatura de matemática ofertada na modalidade a distância recebeu 

nota 4, igual a nota atribuída ao curso de bacharelado de matemática presencial. Esse indicador 

é superior às outras licenciaturas de matemática na modalidade presencial que receberam nota 

3. Os resultados evidenciam que a EaD é uma modalidade possível e viável, mas ainda é 

necessário que seja definitivamente institucionalizada dentro da universidade para que haja um 

atendimento pleno dos cursos nessa modalidade, conforme afirma Fernandes (2016). 

Costa e Pimentel (2009), em suas reflexões sobre o processo de criação e implementação 

do Sistema UAB, salientam que a UAB possui três pilares fundamentais de sustentação de sua 

macroestrutura: o primeiro, é o Ministério da Educação, com a condução central do processo; 

o segundo, as IES com a oferta dos cursos, na metodologia a distância; e terceiro, os municípios 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTc4/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUFURU3BVElDQQ
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTc4/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUFURU3BVElDQQ
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTc4/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUFURU3BVElDQQ


 
 
 

74 

e os estados, sediando os polos de apoio presencial. Costa e Pimentel (2009, p. 16) esclarecem 

que: 

Os polos são locais definidos pelos municípios e pelo estado a partir de parâmetros 

definidos pelo sistema UAB e devem conter infraestrutura adequada para atendimento 

ao aluno. Entre os itens essenciais figuram o laboratório de informática com conexão 

Internet de banda larga, laboratórios pedagógicos para as disciplinas experimentais, 
bibliotecas, salas de tutoria e para conferência-web, tutores presencias para 

atendimento a dúvidas dos estudantes e um coordenador de polo. Os coordenadores 

dos polos são indicados em lista tríplice pelos prefeitos ou governos estaduais, 

escolhidos pela IES atuante no polo e homologados pela direção da UAB. É 

importante ressaltar que num polo pode atuar uma ou mais IES, ficando configurado 

um espaço de atuação multi-institucional. Essa complexidade exige a organização das 

IES e do polo em colegiado para que sejam tomadas as decisões sobre o dia-a-dia (sic) 

do polo. 

 

  No fluxograma, a seguir, apresentado na Figura 1, percebe-se que há uma demanda de 

interlocução constante entre as IES e a Capes, tendo na ponta como receptor o polo de apoio 

presencial. 

 

Figura 1 – Fluxograma de interlocução Capes, IES e Polo 

 

Fonte: Diagrama divulgado no Encontro de Coordenadores Regionais do Sistema UAB, da região Nordeste, na 
Universidade Estadual do Maranhão (Uema), 04 e 05 de outubro de 2017. 

 

No fluxograma acima, observa-se que o tutor presencial, assistente à docência e o 

coordenador de polo são agentes fundamentais nos processos proativos no que se refere ao 

enfrentamento das situações desafiadoras para o desenvolvimento e a consolidação das práticas 

e das metodologias inerentes ao ensino a distância, além de agentes responsáveis pelo fluxo de 

comunicação entre as IES, a Capes e o mantenedor, mas sobretudo entre o alunado. 

Diante do exposto, evidencia-se a importância do apoio oferecido pelo polo presencial 

no processo de aprendizagem, mesmo sendo quase todo o ensino proposto a distância. 

Entendemos que por mais que os avanços da tecnologia de informação e comunicação 

diminuam a distância física, eles ainda não substituíram, por completo, a necessidade de um 

apoio presencial nessa modalidade de ensino. É exatamente no polo presencial que os alunos 

podem realizar suas atividades laboratoriais, ter acesso ao acervo da biblioteca, tirar dúvidas 
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entre os colegas e com os tutores presenciais e realizar suas avaliações de acordo com as 

proposições dos cursos. 

Além disso, em parceria com as IES parceiras, o polo é o elemento estruturante da oferta 

dos cursos superiores. Ele é um espaço propício ao desenvolvimento de ações cooperativas que 

favoreçam a socialização dos estudantes, e à construção de vínculos entre os atores envolvidos 

nesse processo, contribuindo para enfrentar o sentimento de isolamento e solidão que a 

Educação a Distância pode provocar, causando, muitas vezes, o abandono do curso. O polo é 

um espaço que transcende a educação formal, constituindo-se em um local de lazer educacional, 

livre de excessos de normas, muitas vezes exigidas na educação formal, podendo, assim, 

transformar-se em um ponto de convergência cultural e educacional da cidade e região onde 

está inserido. 

 

3.3 O projeto do curso de licenciatura em matemática a distância da UFBA 

 

O curso de formação de professores licenciados em matemática da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), no seu projeto de curso superior na modalidade de Educação a Distância, 

(UFBA-IM, 2006) traz como justificativa a carência de professores graduados, em nível 

superior, para atender à demanda da II etapa do Ensino Fundamental, principalmente nas áreas 

de ciências exatas, e a insuficiência de vagas no ensino presencial, fazendo-se necessária a 

utilização de novas tecnologias e da modalidade a distância para atender à demanda de 

graduação e expansão de vagas no ensino superior. O projeto aponta, também, como 

fundamento o atendimento às demandas do Estado da Bahia e àqueles municípios que foram 

selecionados no Edital nº 1 de 2005, visando participar no Sistema UAB. 

De acordo com o documento pesquisado, a licenciatura em matemática a distância 

sustenta-se em dois pressupostos: “a) a matemática é um processo construtivo do sujeito que só 

opera em contexto sociocultural através de relações e interações entre os sujeitos; b) que a 

linguagem como um processo de comunicação possibilita diversas formas de conhecimento 

expressão dialógica” (UFBA-IM, 2005, p. 5). 

Nesse sentido, a proposta do curso destaca que o caráter estático da representação do 

conhecimento matemático adquirido, historicamente, com a invenção da imprensa, 

representado nos livros, mapas e tabelas ainda persiste na sala de aula, através de um modelo 

linear de apresentação formal, estruturado, pronto e acabado em que o aluno reproduz e é um 

mero armazenador de conteúdos, dificultando “a construção de significados e o significante 

resume em um conjunto de símbolos, conceitos e teoremas a serem memorizados” (UFBA-IM, 
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2005, p. 4). Esse modelo linear impossibilita que o estudo da matemática seja “como de uma 

ciência em constante movimento que recorre simultaneamente à racionalidade e à sensibilidade, 

à intuição e a dedução” (UFBA-IM, 2006, p. 4). 

A UFBA-IM (2006) justifica no projeto do curso de matemática a distância que num 

processo de comunicação, o ensino-aprendizagem de matemática abrange critérios de 

reciprocidade presentes nas interações construtivas do sujeito e do diálogo social. Assim, a 

proposta aponta para uma matemática viva, socialmente implicada a uma nova pedagogia que 

inclua valores e uma dimensão sociopolítica e, para tanto, faz-se necessária a inserção de 

conteúdos curriculares estabelecidos conforme o entendimento da epistemologia e da história 

das ciências sob múltiplas perspectivas. 

Nesse sentido, favorece-se a formação de uma cultura matemática pluridisciplinar, em 

que os aspectos da existência humana tornam-se objeto de análise e reflexão. “Assim, este curso 

é planejado de modo a disponibilizar para os alunos uma rede comunicacional que possibilite 

diversas formas de conhecimento/compreensão” (UFBA-IM, 2006, p. 5). 

Com relação à metodologia, a licenciatura de matemática a distância é estruturada de 

forma bimodal, combinando o ensino a distância e o presencial, com a utilização de diversos 

recursos, tais como: material impresso, vídeos, teleconferências e outras possibilidades 

praticáveis pelas Tecnologias de Comunicação e Informação. Através de um sistema de tutoria 

serão desenvolvidas as atividades tutoriais o que se espera é ajudar os alunos a enfrentar o 

isolamento propício da Educação a Distância e a possível evasão no curso. 

De acordo com o projeto é previsto um sistema de tutoria na UFBA e nos polos que 

consiste em duas modalidades: a tutoria presencial visando facilitar a transição do estudante do 

modelo tradicional de estudo para o de EaD, a ser desenvolvida nos polos por tutores 

selecionados, profissionais graduados, selecionados por concurso com objetivo de orientar as 

atividades de laboratório e de campo; e a tutoria a distância a ser realizada por alunos, dos 

últimos períodos da graduação e pós-graduação, responsáveis pelo atendimento aos alunos no 

que se refere às dúvidas relativas aos conteúdos das disciplinas via Tecnologias de Informação 

e Comunicação  sob a coordenação e acompanhamento dos professores responsáveis do quadro 

da UFBA. 

O projeto respalda que o currículo do curso foi elaborado e apoiado nas normas do 

Conselho Nacional de Educação – CNE, estabelecidas nas Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Matemática – DCCM, exposto no Parecer CNE/CES nº 1.302/2001. Segundo esse 

parecer: 
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[...] desejam-se as seguintes características para o Licenciado em Matemática: 

• Visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; 

• Visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação 

dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; 

• Visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e 

consciência e seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, 

inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem 

da disciplina (BRASIL, 2001). 

 

As diretrizes orientam, ainda, que os currículos da licenciatura em matemática sejam 

construídos visando ao desenvolvimento das competências e habilidades próprias do educador 

matemático, o licenciado em matemática deverá ter as capacidades de: 

 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica; 

b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica; 

d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais 

ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; 
e) perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado 

de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos 

são gerados e modificados continuamente; 

f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica (BRASIL, 

2001). 

 

O currículo da licenciatura de matemática a distância da UFBA, de acordo com o projeto 

do curso baseia-se nos princípios da flexibilidade, autonomia, articulação e atualização. A carga 

horária mínima é de 2.828 horas, a ser integralizada em um tempo mínimo de 4 anos, e máximo 

de 8 anos. 

A seguir, apresenta-se o quadro de disciplinas do curso, por semestres.  

 

Quadro 8 – Disciplinas por semestres da licenciatura de matemática a distância da UFBA 
(Continua) 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 

Geometria Construções Geométricas Cálculo II Cálculo III 

Matemática Discreta Geometria Analítica Álgebra Linear I Álgebra Linear II 

Pré-Cálculo Cálculo I 
Medidas e Grandezas 

Físicas 

Matemática do Ensino 

Fundamental 

Introdução às Tecnologias 

da Informação 

Fundamentos de 

Educação a Distância 

Organização da 

Educação Brasileira 

Informática no Ensino da 

Matemática 

Seminário Temático 

Interdisciplinar I 

Seminário Temático 

Interdisciplinar II 

Seminário Temático 

Interdisciplinar III 

Seminário Temático 

Interdisciplinar IV 

– – – Psicologia da Educação 

5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 

Cálculo IV Equações Diferenciais Análise Real Evolução da Matemática 
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(Conclusão) 

5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 

Álgebra I Álgebra II 
Probabilidade e 

Estatística 
Optativa III 

Matemática do Ensino 

Médio I 

Matemática do ensino 

Médio II 
Optativa II Optativa IV 

Fundamentos da Mecânica Optativa I 
Seminário Temático 

Interdisciplinar VII 

Seminário Temático 

Interdisciplinar VIII 

Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado 

II 

Estágio Supervisionado 

III 

Estágio Supervisionado 

IV 

Seminário Temático 

Interdisciplinar V 

Seminário Temático 

Interdisciplinar VI 
– – 

Fonte: Elaborado pela autora, com base projeto de curso superior na modalidade de Educação a Distância (UFBA-

IM, 2006).  

 

Conforme observa-se no Quadro 8, o curso de licenciatura de matemática a distância da 

UFBA tem a sua base curricular centrada nas disciplinas de caráter científico, ou seja, àquelas 

com conteúdos inerentes à área das ciências exatas. No projeto do curso, tais disciplinas são 

obrigatórias do 1º semestre ao 7º e estão discriminadas no ementário do curso, apresentando 

uma listagem de conteúdos específicos da matemática ou áreas afins como é o caso das 

disciplinas Fundamentos da Mecânica e Grandezas e Medidas Físicas. 

Do 1º semestre ao 4º são oferecidas disciplinas (Introdução às Tecnologias de 

Informação, Fundamentos de Educação a Distância e Informática no Ensino da Matemática), 

que possibilitam a integração e apropriação do uso das TICs por parte dos alunos e como futuros 

professores além de conhecer, dominar, poderão ser usuários críticos e criativos, além de 

ensinar com competência o uso dessas tecnologias. 

Apenas, no 4º semestre, as disciplinas de natureza educacional aparecem, num total de 

cinco. Essas disciplinas podem ser divididas em dois grupos: a) componentes de caráter 

educacional comum: Organização da Educação Brasileira e Psicologia da Educação; b) 

componentes da didática da matemática:  Matemática no Ensino Fundamental e Matemática no 

Ensino Médio e Evolução da Matemática. 

O estágio supervisionado inicia-se no 5º semestre, sendo exigido quatro estágios com 

carga horária de 100 horas cada. A única menção que é feita na proposta do curso sobre o 

Estágio Supervisionado é com relação à carga horária estabelecida, que totalizam 400 horas ao 

fim de quatro anos de curso. 

Os alunos, a partir do 6º semestre, são obrigados a cursarem quatro disciplinas optativas, 

que podem ser escolhidas dentro de um leque de 20 opções, de acordo com o ementário do 

curso elas variam entre conhecimentos específicos de matemática e áreas afins, conhecimentos 

educacional e vocacional e educação tecnológica. 
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A disciplina de Seminário Temático Interdisciplinar aparece em todos os semestres, com 

carga horária de 40 horas. Depois da disciplina de Estágio Supervisionado, ela é a segunda 

maior de todo o curso, totalizando 320 horas. A ementa dessa disciplina (UFBA-IM, 2006, p. 

7), conforme a proposta é descrita como: 

 

Atividade de integração interdisciplinar entre os diferentes conteúdos, entre os 
conteúdos específicos e pedagógicos, entre a teoria estudada e a prática vivenciada e 

entre os saberes envolvidos nas diversas licenciaturas. Os temas abordados poderão 

ser de natureza teórico-conceitual, prático-aplicada, referente ao exercício da 

profissão docente e às políticas educacionais. Serão realizadas palestras, debates, 

mesas redondas, oficinas, relatos de experiências e quaisquer atividades de natureza 

coletiva que congruem os alunos de mesma licenciatura, de alguma ou de todas as 

licenciaturas. 

 

Pela ementa, esse componente curricular proporciona aos alunos vivenciar logo na fase 

inicial da sua formação educacional um contato com a prática educativa numa perspectiva 

interdisciplinar de natureza teórico-conceitual, prático-aplicada com foco no exercício da 

profissão docente e nas políticas educacionais. Há uma intencionalidade implícita de integrar, 

progressivamente, os futuros professores de matemática com diversos aspectos da vida 

profissional. 

 

3.3.1 A infraestrutura necessária 

Na análise da proposta do curso de licenciatura de matemática a distância foi observado 

que a infraestrutura do curso se sustenta, principalmente, no Centro de Processamento de Dados 

da UFBA, o qual atua nas necessidades relativas a ambientes virtuais de aprendizagem 

(Moodle, Teleduc, e-Proinfo e Abranet) desde a sua instalação e configuração até o 

desenvolvimento de soluções de problemas tecnológicos. O Centro de Processamento além de 

dar suporte ao ambiente computacional com conexão de rede com alta velocidade, tem o apoio 

dos técnicos para questões de instalação de software, migração de versões, manutenção de 

banco de dados e configurações de serviços referentes às ferramentas de EaD. 

Para além da infraestrutura tecnológica, computacional e de telecomunicações, destaca-

se o corpo docente da licenciatura em matemática a distância composto pelos professores 

integrantes do quadro da UFBA, vinculados aos Departamentos do Instituto de Matemática, da 

Faculdade de Educação e do Instituto de Física, responsáveis pela oferta das disciplinas e 

atividades que integram o currículo do curso e, também, pela equipe de tutores, tanto a distância 

como os presenciais nos polos de apoio. Esses docentes, também, são partes integrantes do 

sistema de tutoria proposto na metodologia do Projeto. 
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A proposta descreve as necessidades para atendimento nos polos, destacando que a 

infraestrutura física e a logística devem ser adequadas para receber até 30 estudantes, e 

necessárias ao desenvolvimento das experiências previstas nas diversas disciplinas que 

integram o currículo do curso. 

 

3.3.2 O enfoque da avaliação no projeto do curso 

 

No projeto do curso é enfatizada uma abordagem histórica dos processos e das 

experiências de avaliação institucional e de cursos ocorridos na Universidade Federal da Bahia, 

desde iniciativas de pesquisas na área, nos anos de 1980 a 1991, seminários de avaliação 

desenvolvidos na década de 1990, e experiências de ação coletiva e institucional para avaliação 

dos cursos, dos docentes pelos discentes, inclusive com o uso da Internet. 

O documento chama a atenção para a questão da avaliação ainda que de modo não 

conjugado ou sistematizado sempre esteve presente no cotidiano da UFBA, em suas diversas 

instâncias acadêmicas e administrativas, e em vários momentos. Tal registro chama a atenção 

de como a instituição trata a avaliação e atrela esse processo com a “significativa melhoria na 

qualidade de seus cursos” conforme descrito no próprio documento (UFBA-IM, 2006, p. 18). 

Com relação à avaliação da aprendizagem dos alunos de licenciatura de matemática a 

distância, o projeto do curso assinala que o “modelo [...] levará em conta o ritmo dos estudos, 

buscando ajudá-los a desenvolver graus ascendentes de competência cognitiva, habilidades e 

atitudes de modo a alcançarem os objetivos propostos” (UFBA-IM, 2006, p. 17). O modelo que 

a proposta faz referência para avaliação nas disciplinas do curso é composto por: 

 

1) Exercícios avaliativos (conjunto de exercícios, por unidade, resolvido pelos alunos, 

incentivando o trabalho em grupo, a interatividade entre colegas, tutores presencial e 

a distância e autoavaliação); 

2) Duas avaliações a distância (com caráter meramente formativo, peso de 20% na nota 

final do aluno);  

3) Duas avaliações presenciais (planejamento temporal rígido aplicado no intermédio 

de cada semestre letivo. As avaliações são realizadas no polo presencial, com dias e 

horários marcados, com divulgação prévia. “Elas seguem o rigor próprio dos exames 

presenciais da UFBA, tanto no que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, 

aplicação e correção das provas” (UFBA-IM, 2006, p. 17). O peso dessas avaliações 

corresponde a 80% da nota final do aluno). 
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Percebe-se que o modelo de avaliação proposto no curso de licenciatura em matemática 

prioriza o rigor na aplicação das avaliações e um foco muito grande na nota quantitativa, haja 

visto a exigência de os alunos fazerem quatro provas nas disciplinas, sendo duas a distância, e 

as outras aplicadas presencialmente conforme os modelos tradicionais de avaliação, ou seja, 

fiscalização e cobrança de conteúdos, uma vez que o peso dessas equivale a 80% da nota final 

do estudante. 

No próximo capítulo, descreveremos o percurso metodológico adotado durante o 

desenvolvimento desta investigação. 
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CAPÍTULO IV 

 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

“Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. [...] inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto 

de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial 

criativo do investigador [...]”.  
Maria Cecília de Souza Minayo 

 

Neste ponto do trabalho procuraremos elucidar todo o percurso metodológico percorrido 

para abordar a realidade problematizada. Assim, descreveremos a abordagem e o tipo de 

pesquisa que assumimos para realizar a nossa investigação, os procedimentos da coleta de 

dados, bem como a descrição dos instrumentos utilizados, a identificação dos sujeitos sociais 

participantes da pesquisa e, por fim, apontaremos como os dados foram organizados. 

 

4.1 Abordagem e tipo de pesquisa 

 

A pesquisa de natureza descritiva analítica foi realizada através da abordagem 

qualiquantitativa por compreendermos que, do ponto de vista metodológico, não há 

contradição, entre as duas formas de investigação e no que tange à epistemologia, nenhuma das 

abordagens é mais científica que a outra, conforme assegura Chizzotti (1998). Nosso intuito por 

essa abordagem é tratar o fenômeno da realidade, conferindo significado concreto aos seus 

dados de modo que as relações sociais possam ser analisadas nos diferentes aspectos numa 

perspectiva que o estudo quantitativo pode suscitar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente e vice-versa. 

O Estudo de Caso foi utilizado nessa investigação com o objetivo geral de analisar as 

possíveis contribuições que o curso de licenciatura em matemática a distância trouxe para 

a prática pedagógica de seus egressos, enquanto docentes de matemática; já os específicos: 

traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) formação ulterior 

a conclusão do curso. Optamos pelo Estudo de Caso, uma vez que esse procedimento permite 

um melhor entendimento e análise ao enfocar o fenômeno particular, levando em conta a sua 

situação e suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, compreendemos que se trata de “[...] um 

estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando 

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas 

várias fontes de evidência” (YIN, 2001, p. 32). 

Assim, as informações disponibilizadas e a percepção dos múltiplos significados, 

valores, crenças, atitudes e experiências apreendidas durante os estudos e relatos dos 
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professores egressos constituíram-se em uma fonte direta para esboçar aspectos peculiares ao 

estudo de caso, transformando-se em instrumentos imprescindíveis para investigação da 

realidade. Yin (2001) adverte que é necessário cuidado redobrado ao desenvolver estudos de 

caso, tanto no planejamento quanto na coleta e análise dos dados. Nessa perspectiva, 

apresentaremos, a seguir, os procedimentos de coleta de dados, e os instrumentos utilizados 

para esse fim. 

 

4.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

O procedimento de coleta de dados pode ser uma atividade difícil, alerta Yin (2001), 

colocando o trabalho de investigação do Estudo de Caso em risco. Por ser uma etapa mais 

complexa requer a utilização de mais de uma técnica. Isso permite que o pesquisador se dedique 

a uma diversidade de questões comportamentais e atitudinais e atribua significância a seus 

resultados, o que é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos, assegura Yin 

(2001). Partindo dessa concepção, os dados desta pesquisa foram coletados em diferentes 

momentos, utilizando distintos instrumentos. Assim, dividimos a pesquisa em dois momentos: 

a pesquisa bibliográfica e documental e a pesquisa de campo. 

 

4.2.1 Momento I: pesquisa bibliográfica e documental  

 

Para Gil (2008), a vantagem principal da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama muito mais ampla de fenômenos do que 

àquela que poderia pesquisar diretamente, sendo que a pesquisa documental, segundo o autor, 

vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica incluiu a leitura e análise de autores de referência nas 

temáticas de formação de professores, a exemplo de: Nóvoa (1992, 1999, 2002); Tardif (1998) 

e Ponte (2000, 2002, 2003); educação a distância e novas tecnologias, como: Belloni (2012); 

Peters (2012) e Castells (2000, 2003); e, ainda, textos, artigos sobre o tema em análise, e em 

pesquisas realizadas no banco de dissertações e teses da Capes17. 

 
17 Na pesquisa realizada no banco da Capes, disponível em:  <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/>. Acesso em: 15 mar. 2018, sob o filtro “Curso de licenciatura de matemática a distância”, no período de 

2008 a 2016, analisamos os títulos e resumos de 200 teses de doutorado e 200 dissertações de mestrado. Das 200 

teses de doutorado, encontramos 57 trabalhos relacionados a “licenciatura de matemática a distância”, sendo que 

desses citados: 8 referem-se ao uso dos recursos didáticos e virtuais, 22 à formação do professor, 16 à avaliação 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%3chttp:/catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/%23!/%3e
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%3chttp:/catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/%23!/%3e
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A pesquisa documental focou na leitura e análise de pareceres, decretos, resoluções e 

leis que instituíram políticas de formação docente, no contexto brasileiro e do município 

investigado, e, especificamente, no Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em matemática 

a distância da UFBA, pois nos interessou investigar sobre os princípios teórico-metodológicos 

do curso no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil. Além disso, foram utilizadas 

informações contidas nas fichas individuais dos acadêmicos, relatórios e planilhas disponíveis 

nos arquivos da Secretaria Acadêmica do Polo UAB de Itamaraju, na Secretaria Municipal de 

Educação e, também, consultas aos materiais didáticos do curso de matemática, tanto impresso 

como àqueles depositados no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; moodle da UFBA, 

no período de 2009 a 2012. 

 

4.2.2 Momento II: pesquisa de campo 

 

O momento II deste estudo constituiu-se na pesquisa de campo, sendo aplicado na 

primeira etapa um questionário presencial para 12 egressos do curso de licenciatura em 

matemática a distância. E, posteriormente, a utilização da entrevista semiestruturada com os 

 
do curso e 11 à prática do professor. Já em relação às dissertações de mestrado, o número é bem maior. E das 200 

dissertações de mestrado encontramos: 135 ligadas à “licenciatura de matemática a distância”, sendo que 41 

relacionam-se ao uso de recursos didáticos e virtuais, 27 à formação do professor, 35 à avaliação do curso, 32 à 

prática do professor. Nas teses e dissertações pesquisadas, não encontramos nenhuma que tratasse especificamente 

sobre as contribuições da licenciatura de matemática a distância para a atuação profissional do professor de 

matemática. Elencamos, a seguir, oito trabalhos mais pertinentes ao estudo: FERNANDES, Z. B. Formação de 

professores de matemática na modalidade a distância: tecendo saberes sobre a práxis e mediação didático-
pedagógica em um curso de licenciatura da UFPA. 2016. 326 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e 

Matemática) – UFMT – UFPA – UEA – Instituição de Ensino: Universidade Federal do Pará, Cuiabá, 2016; 

COELHO, F. S. Um Estudo sobre Licenciatura de Matemática oferecida na Modalidade a Distância. 2015. 

380 f. (Doutorado em Educação Matemática) Instituição de Ensino: Universidade Estadual Paulista Júlio De 

Mesquita Filho, Rio Claro, Rio Claro, 2015; VILLANI, M. K. Licenciatura em matemática a distância na 

modalidade online: um estudo sobre um curso da Universidade aberta do Brasil. 2014. 385 f. (Doutorado em 

Educação Matemática) Instituição de Ensino: Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2014; GOMES, 

M. I. L. M. Avaliação de um Curso de Licenciatura em Matemática, modalidade a distância, de uma 

Universidade Pública. 2012. 154 f. (Mestrado Profissionalizante em Educação Matemática) – Instituição de 

Ensino: Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012; SILVA, D. O curso de Licenciatura em 

Matemática da PUC/SP e a trajetória profissional de seus egressos (2005-2010). 2012. 106 f. (Mestrado em 
Educação Matemática) – Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012; 

RODRIGUES, S. R. V. Um olhar sobre a formação de professores de matemática a distância: o caso do 

CEDERJ/UAB. 2011. 218 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituição de Ensino: Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Rio Claro, São Paulo, 2011; GUEDES, J. F. Produção de Material 

Didático para EaD nos Cursos de Licenciatura em Matemática: o caso da UAB/IFCE. 2010. 137 f. (Mestrado 

em Educação) – Instituição de Ensino: Universidade Federal Do Ceará, Fortaleza, 2010 e FILHO, A. A. Ensino à 

distância: o curso de Licenciatura em Matemática do Consórcio CEDERJ sob ótica de alunos. 2008. 83 f. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Instituição de Ensino: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, 2008.  
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oito egressos, representados pelos professores de matemática, no exercício de suas funções no 

município de Itamaraju, lócus da pesquisa. 

O questionário apresenta muitas vantagens, entre elas, Gil (2008) assegura o fato de não 

expor o pesquisado à influência de julgamentos e do aspecto subjetivo. As questões propostas 

colaboram com a aquisição de informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.  Em 

relação à entrevista, esse autor assegura que é uma forma de interação social e de diálogo 

assimétrico, sendo uma “técnica de coleta de dados adequada para a obtenção de informações 

acerca do que os entrevistados sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, 

fazem ou fizeram” (GIL, 2008, p. 109). 

O uso dos dois dispositivos, questionário e entrevista, possibilitou manter uma relação 

dialógica entre os sujeitos sociais da pesquisa e a partir da observação e de uma escuta sensível, 

buscar as evidências presentes nos depoimentos sobre os processos formativos, dos possíveis 

saberes e fazeres profissionais adquiridos ao longo do curso de licenciatura de matemática a 

distância, bem como a contribuição dessa formação no contexto social e educacional dos 

professores egressos de matemática, no exercício de sua função. Nesse sentido, Yin (2010) 

salienta que, no Estudo de Caso, uma das habilidades necessárias ao pesquisador é ser um bom 

ouvinte. Para o autor, o ato de ouvir envolve o observar, a capacidade de assimilar novas 

informações, escutar as palavras, capturar o humor e os componentes afetivos, compreendendo 

o contexto pelo qual o entrevistado está percebendo o mundo. 

Ressalta-se que a observação não foi a opção metodológica eleita no procedimento de 

coleta de dados, mas o ato de observar e escutar sensivelmente a fala do outro e como a fala 

permeou todo o percurso metodológico da nossa pesquisa, bem como a atenção aos gestos, 

movimentos corporais, outras ações e reações expressadas pelos sujeitos sociais implicados 

nesse estudo, durante o processo de aplicação dos dispositivos, muitos colaboraram na execução 

da coleta de dados e posterior reflexão sobre a questão de pesquisa, ou seja, Qual(is) 

contribuição(ões) um curso de licenciatura em matemática a distância pode trazer para 

os seus estudantes  e para a sua prática pedagógica, enquanto futuros professores de 

matemática? 

 

 

 

 

4.2.2.1 O questionário  
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Os primeiros contatos, com os egressos, foram realizados por meio do WhatsApp18, uma 

vez que a pesquisadora já fazia parte do grupo criado pelos alunos, em fevereiro de 2016. Esse 

aplicativo facilitou e dinamizou a comunicação, durante todo o percurso da pesquisa. Depois 

de várias trocas de mensagens, foi agendada uma data comum aos egressos do curso, para 

aplicação do questionário. 

O encontro ocorreu no sábado, 18 de novembro de 2017, às 16h30m, em um local bem 

centralizado, atendendo a disponibilidade de todos os envolvidos. Nos primeiros 20min, os 

egressos trocaram várias informações entre si, pois desde a colação de grau a turma não se 

reunia. Em seguida, foi feita uma breve abordagem da pesquisa, explicitando os objetivos 

propostos e o detalhamento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (ANEXO 

C), esclarecendo que todas as informações obtidas seriam utilizadas somente para fins 

concernentes à pesquisa e tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a identidade dos participantes. 

O questionário (ANEXO D) foi entregue a cada um dos egressos para ser respondido 

individualmente. O instrumento foi elaborado com questões abertas e fechadas, subdivididas 

nos itens a seguir: 1– identificação dos egressos; 2 – escolarização; 3 – aspectos socioculturais; 

4 – formação docente em matemática na modalidade EaD; 5 – carreira do magistério/jornada 

de trabalho semanal e 6 – prática docente. Inicialmente, foram dadas as orientações gerais sobre 

cada quesito e à medida que o participante apresentava dúvida, a pesquisadora dava explicações 

individuais no intuito de não quebrar o raciocínio dos demais. Nesse dispositivo, os 

participantes confirmaram, também, a sua disponibilidade em continuar fazendo parte da 

pesquisa. 

Ressalta-se que dos 13 egressos da primeira turma de licenciatura em matemática a 

distância, 12 responderam ao questionário, correspondendo a 92% da turma. O egresso que não 

participou da pesquisa morava em outro município e não foi identificado. As informações 

coletadas no questionário foram essenciais para organização da pesquisa, permitindo traçar um 

perfil inicial dos egressos e selecionar os participantes para a realização das entrevistas. 

4.2.2.2 As entrevistas 

 
18 De acordo com as informações disponíveis no <https://www.whatsapp.com/about/>. Acesso em: 16 mar. 2018. 

“Mais de 1 bilhão de pessoas, em mais de 180 países usam WhatsApp para manter contato com amigos e familiares, 

em qualquer hora, em qualquer lugar”. O aplicativo é um mensageiro instantâneo multiplataforma para celulares 

e smartphones (Android, IOS, Windows Phone e outras) e como complementos nas mensagens, os usuários podem 

enviar e receber uma variedade de arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos, compartilhamento de localização 

e também textos e chamadas de voz. Foi criado no Vale do Silício, EUA, em 2009, por Jan Koum e Brian Acton, 

que trabalhavam juntos há 20 anos no Yahoo. 

https://www.whatsapp.com/about/
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Após a aplicação do questionário identificou-se os oito professores egressos na efetiva 

docência de matemática na rede pública municipal de Itamaraju. Por meio da entrevista 

semiestruturada, esses professores foram instigados a relatar sobre suas impressões, 

sentimentos e pontos de vista acerca da sua formação e sua atuação profissional na docência 

matemática. 

Devido às férias do final de ano e o início do ano letivo só foi possível marcar as 

entrevistas para o mês de março de 2018. No período entre a aplicação do questionário e a 

realização das entrevistas, utilizou-se da comunicação no grupo do WhatsApp no intuito de 

manter os egressos informados sobre os procedimentos da investigação e incentivá-los a 

participar das entrevistas. As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas individualmente, no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2018, com duração média de 30min cada uma delas. 

Os entrevistados escolheram o local e o dia de acordo com os seus interesses e disponibilidade. 

Como recomenda Gil (2008), é fundamental que desde o primeiro momento da 

entrevista se crie uma atmosfera livre de qualquer coerção, intimidação ou pressão, sendo o 

momento de “quebrar gelo” entre entrevistador e entrevistado, criando uma atmosfera 

favorável. Dessa forma, em todas as entrevistas, primamos pela cordialidade e simpatia, 

encorajando cada professor egresso entrevistado a emitir respostas mais abertas sobre os temas 

abordados no roteiro pré-estruturado (ANEXO E). O roteiro constou de cinco questões guias 

que versaram de modo geral sobre a formação EaD, as competências e as habilidades do 

educador matemático, e as disciplinas e metodologias/atividades desenvolvidas na licenciatura 

mais importantes na formação e, também, sobre a atuação profissional do professor de 

matemática. 

Ao longo da entrevista, todos demonstraram motivação em dar respostas aos 

questionamentos. Para além do diálogo estabelecido durante as entrevistas sobre a descrição 

da(s) prática(s) pedagógica(s) exitosa(s) desenovolvida(s) em sala de aula, reforçamos a nossa 

intencionalidade de organizarmos um caderno com as experiências exitosas no final do nosso 

estudo e, assim, divulgar as vivências prático-pedagógicas dos professores de matemática no 

município de Itamaraju. Uma semana após a aplicação de cada entrevista, enviamos e-mail 

(ANEXO G) para os egressos com as orientações para o registro da prática exitosa e uma 

sugestão de plano (ANEXO F) apenas como elemento facilitador e norteador do registro 

sistemático das práticas, visto que o tempo previsto de duração da entrevista não foi suficiente 

para cada um relembrar e aprimorar um relato com maior riqueza de detalhes. Desse modo, 
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utilizamos também o grupo de WhatsApp dos professores para realizarmos o monitoramento da 

entrega do referido documento.  

No intuito de reproduzir com precisão as respostas e preservar o conteúdo das 

entrevistas, além das nossas anotações, utilizamos, também, a gravação eletrônica após o devido 

consentimento dos entrevistados. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e submetidas 

à análise. 

 

4.3 Os sujeitos sociais participantes da pesquisa 

 

Os participantes, no primeiro momento da pesquisa de campo, foram constituídos pelo 

conjunto de 12 professores egressos do curso de licenciatura em matemática a distância da 

UFBA, que responderam ao questionário, e no segundo momento da investigação pelos oito 

professores egressos que atuam na docência de matemática, na rede pública de ensino, do 

município de Itamaraju, lócus da pesquisa, os quais foram entrevistados individualmente.  

Para preservar a identidade e identificar neste trabalho os professores implicados 

diretamente nas entrevistas, optamos por identificá-los pela sigla PM, sendo (P) professor (M) 

Matemática. A sequência numérica acrescida às siglas correspondem aos sujeitos e a ordem em 

que as entrevistas foram realizadas. Assim temos PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7 e 

PM8, perfazendo o total de oito professores entrevistados. 

 

4.4 A organização dos dados 

 

No processo de organização dos dados obtidos no questionário, submetemos os mesmos 

a três processos: seleção, categorização e tabulação, conforme orienta Manzato (2008). No 

processo de seleção, o qual visa a exatidão das respostas obtidas, verificamos que todas as 

questões foram respondidas e não havia discrepância e nenhuma informação confusa ou 

incompleta. Na categorização, os dados foram classificados, agrupados em categorias e, em 

seguida, foi atribuído um código, número ou letra a cada categoria. A codificação ajudou na 

contagem e tabulação dos resultados obtidos e, em algumas questões, foi possível transformar 

dados qualitativos em quantitativos, o que tornou mais clara sua representação. No processo de 

tabulação, utilizamos o recurso computacional das planilhas do Excel. Após a tabulação 

eletrônica dos dados, várias informações foram dispostas em forma de gráficos e quadros, o que 

facilitou a representação e verificação das relações entre eles. 
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As informações obtidas nas questões abertas foram agrupadas em um quadro, sendo 

destacadas as respostas mais recorrentes entre os participantes e as mais incomuns, facilitando 

as possíveis análises. Os dados do questionário possibilitaram a identificação do perfil dos 

egressos, a definição dos participantes no segundo momento da pesquisa (entrevistas) e, 

também, informações que subsidiaram encontrar respostas das possíveis contribuições do curso 

de licenciatura de matemática para os seus egressos. 

Com relação à organização dos dados das entrevistas, realizamos as transcrições na 

íntegra, buscando preservar cada fala dos sujeitos participantes. Posteriormente, preparamos 

um plano descritivo das falas, destacamos as diferentes opiniões e relatos registrados, tendo 

como base o roteiro semiestruturado. Ao término de cada entrevista, retomávamos as gravações 

audiovisuais por várias vezes e os registros das observações, agrupando os aspectos mais 

significativos das opiniões e relatos expressos pelos participantes em função dos sentidos 

percebidos e dos valores a eles subjacentes. 

Assim, a partir dos temas e tópicos abordados nas discussões, organizamos 

agrupamentos de opiniões procurando comparar e confrontar as posições evidenciadas, 

cruzamos dados do questionário, buscando extrair o que foi mais significativo nas falas e nas 

expressões registradas nos relatórios de observações, gravações audiovisuais e transcrições das 

entrevistas. As opiniões dos entrevistados com relação ao perfil e às condições da docência do 

professor egresso, à sua formação na modalidade EaD e à sua prática profissional (saber-fazer), 

organizadas em núcleos temáticos, deram suporte na argumentação e discussão dos resultados, 

revelando o posicionamento de cada um diante dos temas. Este movimento de sistematização é 

constante, percorrendo e cruzando várias direções: das questões levantadas, realidade revelada, 

abordagem conceitual e os dados. 

Com a retomada dos objetivos da investigação e a codificação e sistematização dos 

dados dos conteúdos que emergiram das conversações com os sujeitos implicados nessa 

pesquisa, por meio das entrevistas e do questionário procedemos à análise dos resultados, 

assunto a ser tratado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

“Construir o objeto do conhecimento é apreendê-lo em suas próprias fontes, em sua 

particularidade: não é contemplá-lo ou intuí-lo em sua essência, nem representá-lo 

abstratamente; ou melhor, a sua representação abstrata não é ponto de partida, é um 

ponto de chegada, é o resultado de uma construção feita com os dados e elementos 

fornecidos pela fonte na qual o objeto se realiza concretamente”.  

Antônio Joaquim Severino 

 

O presente capítulo trata da descrição dos dados e discussão dos resultados coletados a 

partir da pesquisa documental e de campo, visando atender aos objetivos indicados nessa 

investigação. Procuraremos, ao longo dessa exposição, desenvolver a análise dos resultados, 

considerando a metodologia proposta, partindo das evidências observadas com relações feitas 

por meio do referencial teórico e complementadas com as nossas observações, enquanto 

pesquisadora, buscando responder a questão da nossa pesquisa: Qual(is) contribuição(ões) um 

curso de licenciatura em matemática a distância pode trazer para os seus estudantes e 

para a sua prática pedagógica, enquanto futuros professores de matemática?  

Cabe aqui, esclarecer que nossa análise será dividida em duas etapas: a primeira refere-

se ao perfil do egresso e a avaliação que esses fazem do seu curso. Nesta etapa, tivemos a 

participação dos 12 licenciados no curso, que responderam ao questionário aplicado durante a 

pesquisa de campo. Na segunda etapa, nossa amostra se reduziu para 2/3 dos participantes, ou 

seja, os oito egressos que estão na efetiva docência de matemática na rede pública de ensino de 

Itamaraju e que participaram das entrevistas na qual eles avaliaram o curso e as possíveis 

influências desse na sua atuação profissional, enquanto professor. 

 

5.1 1ª Etapa – Perfil dos egressos: avaliação da licenciatura em matemática a distância na 

ótica dos seus estudantes 

 

Tivemos a curiosidade de levantar, na pesquisa, o perfil dos egressos no sentido de 

conhecer melhor de onde vêm esses egressos, sua idade, qual o número de mulheres e homens 

conseguiram finalizar o curso e qual ramo da economia estão atuando esses licenciados. E 

enquanto estudantes, o que eles dizem sobre os aspectos didático-pedagógicos e as estratégias 

metodológicas do curso, bem como as deficiências e qualidades da formação recebida.  

Antes de apresentar a análise dos resultados, vale ressaltar que a investigação sobre o 

acompanhamento de egressos no âmbito educacional desenvolvida, segundo Pena (2000), 
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evidenciou que os egressos compreendem categorias com distintas significações. Entretanto, 

neste estudo, estamos utilizando o entendimento de Pena (2000, p. 9) para o termo egresso 

aplicado especificamente para àqueles acadêmicos que: 

 

Concluíram todas as disciplinas do currículo de um curso e já colaram grau, sendo, 

portanto, portadores de diplomas oficializados pela instituição, em que o 

acompanhamento dos egressos deve analisar sua situação política e social, bem como 

o seu desempenho profissional no mercado de trabalho. 

 

Dessa maneira, iremos iniciar a primeira etapa da nossa análise, apresentando e 

discutindo o perfil dos 12 egressos, e a avaliação que esses fazem do curso de licenciatura em 

matemática a distância. Com base nos resultados obtidos, a partir da aplicação do questionário, 

no que se refere ao quesito idade, os egressos se dividem conforme o Quadro 9, a seguir: 

Quadro 9 – Perfil dos egressos segundo os grupos de idade  

Fonte: Dados coletados pela autora a partir do questionário aplicado durante a pesquisa, 2018. 

Iniciamos por apresentar, no perfil dos egressos, a faixa etária no intuito de verificar se 

há alguma diferença em suas práticas pedagógicas, entre os mais jovens, os intermediários e os 

mais velhos, bem como o sexo. Há alguma diferença com relação à criatividade? À motivação? 

Essas indagações serão contempladas e detalhadas a partir da análise das entrevistas, na segunda 

etapa da pesquisa sobre os saberes e fazeres dos professores egressos da licenciatura que estão 

na efetiva docência de matemática, os quais revelaram diversas situações cotidianas das suas 

práticas pedagógicas. 

Assim, o nosso grupo de egresso se divide em três grupos equitativos com relação à 

idade, sendo cada um deles com quatro participantes. O grupo dos mais jovens cuja a faixa 

etária é de 25 a 34 anos, o grupo intermediário, de 35 a 44 e, por fim, o grupo dos mais velhos 

cuja a idade encontra-se no intervalo de 45 a 54 anos. Observa-se que a maioria, 66,6%, dos 

alunos faz parte dos grupos intermediário ou mais velho, em que as idades variam entre 35 a 54 

anos. Esse resultado aproxima-se dos dados do Censo EAD.BR 2015, mencionado 

anteriormente neste trabalho, que aponta o perfil dos alunos dos cursos a distância, geralmente, 

ser um público mais velho: ele está na faixa dos 31 a 40 anos, assim como acontece com os 

egressos investigados, inclusive com alunos um pouco mais velhos do que assinalam as 

estatísticas. 

Faixa etária Grupos Número de sujeitos % 

De 25 a 34 anos Mais jovens 4 33,3% 

De 35 a 44 anos Intermediário 4 33,3% 

De 45 a 54 anos Mais velhos 4 33,3% 

TOTAL 3 12 99,9% 
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Com relação ao sexo, eles também se dividem equitativamente, sendo 50% homens e 

50% mulheres, o que vem de encontro ao que popularmente se espera de um curso de exatas 

em que há predominância do sexo masculino. Diversos estudos, entre eles, Barreto (2014), 

revelam que alguns cursos superiores ainda apresentam distinção no que se refere a questão de 

gênero, sendo relativamente inferior a quantidade de mulheres nos cursos das áreas exatas, 

como matemática. 

Ainda, sobre o perfil, 33% dos egressos, ou seja, quatro sujeitos responderam que não 

atuam como professores, sendo que um trabalha no ramo agrícola, um no comércio e os outros 

dois atuam no ramo educacional: um é proprietário de escola de informática e outro, secretário 

de uma escola municipal. Os demais (67%) são professores concursados ou contratos na rede 

de ensino do município de Itamaraju e ministram aulas de matemática, com carga horária de 20 

horas semanais. Esse percentual equivale aos oito sujeitos que vão participar da segunda etapa 

da nossa análise. 

No que tange à avaliação do curso, com relação ao nível de satisfação dos egressos com 

a licenciatura de matemática a distância, não houve percentual de insatisfeitos, ou seja, nenhum 

dos 12 egressos achou o curso insatisfatório ou ruim. Ao contrário, 11 acharam o curso 

satisfatório 50% ou muito satisfatório 42%, o que representa a maioria de 92% dos egressos, 

conforme demonstrado no Gráfico 1, a seguir: 

 

Gráfico 1 – Nível de satisfação dos egressos com o curso de licenciatura 

 
Fonte: Dados coletados pela autora a partir do questionário aplicado durante a pesquisa, 2018. 

 

É possível notar no gráfico, também, que menos de 1% afirmou que ficou parcialmente 

insatisfeito com o curso, representando 8% da amostra demonstrando que de um modo geral, 

os egressos gostaram da licenciatura ofertada pela UFBA, mesmo que o curso tenha apresentado 

um alto percentual de evasão 74%, conforme já comentado neste estudo. 

Na avaliação dos aspectos didático-pedagógicos do curso, apresentados no Gráfico 2, 

todos os quatro itens (qualidade do material didático, encontro presencial – apoio do tutor, 
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ambiente virtual de aprendizagem e licenciatura na modalidade a distância), obtiveram 

maior percentual, seja parcialmente satisfatório, seja satisfatório ou muito satisfatório. Esse 

resultado demonstra, de fato, que essa avaliação pedagógica se equipara com o nível de 

satisfação dos egressos, já discutido anteriormente, em que os estudantes revelaram estarem 

satisfeitos com o curso, conforme indicado no Gráfico 2, a seguir:  

 

Gráfico 2 – Avaliação dos egressos sobre aspectos didático-pedagógicos do curso 

 
Fonte: Dados coletados pela autora a partir do questionário aplicado durante a pesquisa, 2018. 

 

No Gráfico 2, podemos observar que os egressos reconhecem que o material didático do 

curso foi de qualidade, sendo que 42% deles disseram estar parcialmente satisfeitos, 42% 

satisfeitos, e 16% muito satisfeito. Em relação ao fato de a licenciatura ter sido ofertada na 

modalidade a distância, 25% responderam que o curso foi parcialmente satisfatório, 42% 

satisfatório e 17% muito satisfatório, sendo que os demais egressos (16%) opinaram que foi 

insatisfatório ou pouco satisfatório. No entanto, mesmo se tratando de um curso EaD, a maior 

insatisfação deles com o curso foi com relação à parte do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), o que representou na pesquisa um percentual total de 58% de egressos que afirmaram 

estar insatisfeitos, ou seja, 16% pouco satisfatório e 42% parcialmente satisfatório.  De um modo 

geral, mais da metade dos alunos não ficaram satisfeitos com esse aspecto didático-pedagógico, 

em razão das deficiências apresentadas no ambiente virtual do curso, tais como: a pouca utilização 

e a potencialização das estratégias didático-pedagógicas viáveis nas plataformas virtuais de 

aprendizagem, conforme poderão ser conferidas na avaliação que os egressos fizeram sobre a 
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avalição da frequência do uso das ferramentas do ambiente virtual no curso, nesta primeira etapa 

da análise dos resultados. Santos (2010) afirma que mesmo otimizando as atividades pedagógicas 

via fluxos tecnológicos do AVA, utilizando-se das ferramentas em tempo real ou com horários 

flexíveis, num “movimento de faça você mesmo” (SANTOS, 2010, p. 34, grifo da autora), a 

destreza do usuário com a ferramenta, a interatividade e a aprendizagem mútua entre os 

envolvidos contam muito na modalidade EaD. 

No que se refere ao encontro presencial e ao apoio do tutor, notamos que 3/4 dos egressos 

ou estão satisfeitos 33% ou muito satisfeitos 42%.  Em outra questão, ao serem perguntados se os 

encontros presenciais foram importantes para o processo de ensino-aprendizagem, todos os 12 

egressos, sem exceção, afirmaram que sim, justificando que os encontros se constituíram no 

momento de tirar dúvidas do conteúdo e do material pedagógico, compartilhar as tarefas e trocas 

de experiências e novas aprendizagens. Afirmaram, ainda, que sem os encontros e o apoio dos 

tutores, eles teriam pouco sucesso no curso. Tal resposta está alinhada com o que já foi respondido 

anteriormente, (Gráfico 2), em que 75% dos egressos disseram estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos com os encontros presenciais. Isto coaduna, em parte, com a ideia que o bom curso é 

o presencial. 

Apesar da maioria absoluta dos alunos revelar que o curso na modalidade EaD (ver 

Gráfico 1) foi satisfatório, percebe-se aqui que existe um paradoxo no modelo mental dos 

estudantes, visto que uma parte significativa ainda tem arraigado, em sua forma de pensar, que 

apesar da eficiência da aprendizagem a distância, o ‘tet a tet’19 com o professor ainda é essencial 

e constitui-se como condição na efetividade do processo ensino-aprendizagem.  Os estudantes 

parecem não se sentirem seguros com a aprendizagem autônoma, na qual cada um é um 

autoaprendiz com capacidade de processar informações, de construir novos saberes e de superar 

situações limites, que possam induzir a reprodução do conhecimento, tal como ocorre no modelo 

de educação bancária, termo cunhado por Paulo Freire (1986), já discutido anteriormente neste 

trabalho. A autononomia do aluno, a autogestão da sua aprendizagem é inerente e fundamental 

tanto em um curso presencial como a distância.   

Geralmente, espera-se um outro perfil do aluno da modalidade a distância, se se 

considerarmos a opinião dos egressos com relação aos encontros presenciais – apoio do tutor. 

 
19 Referência aportuguesada da expressão francesa “tête-à-tête”, popularmente utilizada em relação a uma conversa 

entre duas pessoas, que significa frente a frente, olhos nos olhos, cara a cara, como uma situação de igualdade.Ver 
em <https://www.dicionarioinformal.com.br>  
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Peters (2012) assevera que, na modalidade EaD, o aluno deve ser capaz de reconhecer metas de 

aprendizagem, estar disposto a planejar e organizar a sua própria aprendizagem de forma 

autônoma e independente, isto é, absorvê-la, em grande parte, sem a tutela do professor, 

adquirindo, assim, confiança e autonomia. O aluno da EaD deve reconhecer o professor (tutor) 

como um propositor e provocador do aprender a pensar e não como o transmissor de 

conhecimento, tão característico no ensino presencial. Nesse ponto, nossa pesquisa retrata o perfil 

de egressos de um curso EaD, contudo, centrados também no modelo de educação presencial com 

foco na sala de aula e valorização no acompanhamento sistemático do professor (no caso, o tutor) 

e, ainda, insatisfeito com uma das ferramentas essenciais no processo de ensino-aprendizagem da 

EaD: o AVA.  

Sobre a avaliação da frequência do uso das ferramentas do ambiente virtual (textos 

complementares com animações, exercícios orientados com simulações, fórum com 

questões pertinentes, chats com tutores a distância e e-mail) durante o curso, a maioria, 10 

alunos ou mais consideraram ter usado com frequência fórum, chats com tutores a distância, e-

mails e exercícios orientados com simulações, ficando divididos apenas no item que se refere 

ao uso de textos complementares com animação, onde três alunos afirmaram que não usaram, 

cinco,  poucas vezes e quatro, com frequência. Segundo Lévy (1999), os fóruns, chats, e-mails 

e outras ferramentas virtuais, disponíveis no ciberespaço, facilitam a interatividade, a 

integração, criando uma diversidade de diálogos em redes. E com uma mediação pedagógica 

do professor (tutor) que se coloca como incentivador, motivador da aprendizagem, aliado a um 

ambiente de liberdade de expressão como recomenda Masetto (2014), o conhecimento 

produzido, em rede, torna-se significativo para os alunos. 

No que diz respeito ao uso das estratégias didático-pedagógicas (videoaulas para os 

conteúdos específicos e gerais, listas de exercícios, trabalhos em grupo sobre temas 

específicos, videoconferência, trabalhos em laboratório e encontros presenciais com os 

professores da universidade) do ponto de vista dos estudantes há um déficit do curso com 

relação ao uso de vídeos. A maioria considera que o curso pouco ou nunca utilizou tais 

estratégias. Na segunda parte da nossa análise, os professores, também, se pronunciaram sobre 

essa questão. Já com relação às listas de exercícios e aos trabalhos individuais e em grupos com 

temas específicos, a maioria absoluta dos egressos (12) respondeu que foi utilizado com 

frequência no decorrer do curso de licenciatura. Dos 12 egressos, três afirmaram que os 

encontros presenciais com os professores da universidade foram utilizados com frequência, 

sendo que os demais, nove responderam que essa estratégia didático-pedagógica foi poucas 

vezes utilizada.  
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Na análise do Projeto do Curso de Licenciatura de Matemática a Distância da UFBA, 

encontramos que a metodologia é estruturada de forma bimodal, combinando o ensino a 

distância com o presencial, com a utilização de recursos, como material impresso, vídeos, 

teleconferências e outras possibilidades de ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, o resultado 

da avaliação sobre o uso das ferramentas virtuais e das estratégias didático-pedagógicas 

coaduna, em parte, com o que é proposto no projeto da UFBA, visto que os professores egressos 

afirmaram que o curso apresentou déficit significativo do uso de estratégias didático-

pedagógicas, tais como: vídeos, videoconferências e dos encontros presenciais com os 

professores da universidade.  

Cabe ressaltar que foi comprovado na pesquisa, de acordo com o demonstrado no 

Gráfico 3, a seguir, que 70% dos egressos não conheceram a proposta do seu curso e 

reclamaram que esse documento não foi apresentado e discutido no início da graduação. O 

Projeto Pedagógico por se tratar de um documento embasado em uma visão educacional e 

descrito em uma determinada teoria pedagógica, esse define a linha orientadora e a 

intencionalidade da instituição formadora, desde a sua estrutura curricular até as práticas de 

gestão inerentes ao curso, portanto deve ser objeto de reflexão constante na comunidade 

interessada.  

 

Gráfico 3 – Percentual de egressos que conheceram a Proposta Pedagógica do curso  

 

Fonte: Dados coletados pela autora a partir do questionário aplicado durante a pesquisa, 2018. 

 

Desse modo, em um curso de graduação, em especial, na modalidade EaD, os 

acadêmicos devem conhecer melhor os princípios norteadores da sua licenciatura e se apropriar 

dos seus aspectos essenciais no sentido de monitorar o alinhamento entre o construto teórico do 
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documento e a prática efetivada durante o curso e, ao mesmo tempo, verificar se tais aspectos 

corroboram para o seu desenvolvimento e aprimoração intelectual, social e educacional.  

Nas respostas dos questionários sobre as contribuições do curso para a formação do 

docente, no que se refere aos quesitos (reflexão crítica diante da realidade social – aspectos 

políticos, econômicos etc.; respostas científicas frente a realidade; domínio das 

habilidades, dos saberes e fazeres básicos da profissão; atitude investigativa frente as 

demandas profissionais; trabalho em equipe; senso ético e de responsabilidade e o desejo 

de inovar e fazer melhor),  foi possível observar que 92% dos egressos consideraram que o 

curso contribuiu satisfatório 40%, ou muito satisfatório 52% para sua formação em todos os 

quesitos referenciados. O quesito respostas científicas frente a realidade foi o que obteve 

menor peso no percentual geral de contribuições do curso de licenciatura, sendo o trabalho em 

equipe e o senso ético e de responsabilidade os dois que mais pesaram positivamente. 

Esse é mais um indicador ao denotar que o curso pareceu atender a maioria das 

expectativas dos estudantes e contribuiu com aspectos relevantes para a formação profissional 

dos docentes. É fato que, no nosso aporte teórico, encontramos sustentação que uma formação 

profissional deve ser voltada para autogestão (capacidade de organizar seu próprio trabalho), 

resolução de problemas, adaptabilidade e flexibilidade diante de novas tarefas, aprendizagem por 

si próprio e trabalho em grupo de modo cooperativo, como afirma Belloni (1999). Nos estudos 

de Nóvoa (1992, 1999, 2003), Tardiff (1998) e Mialaret (1991) localizamos, também, elementos 

que discutem o processo de formação do professor numa postura reflexivo-crítica, ressaltando 

que a formação inicial docente deve permear a formação pessoal e científica, tendo como eixo de 

referência o desenvolvimento profissional. 

Nas questões abertas de números 4.7 e 4.8 do questionário, solicitamos aos egressos que 

listassem três deficiências e três qualidades do curso. Nesse caso, as respostas dos estudantes 

podem estar em mais de uma categoria (critérios); seja no que se referem às qualidades, seja às 

deficiências, as quais se resumem em três critérios, para cada uma delas, conforme 

discriminados no Quadro10, a seguir: 
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Quadro 10 – Percentual de “deficiências” e “qualidades” do curso apontadas pelos egressos  

 

Categorias 

 

Percentual 

D
ef

ic
iê

n
ci

a
s 1– Materiais didáticos do curso 34% 

2 – Orientação para prática docente (sala de aula) 50% 

3 – Metodologia do curso 75% 

Q
u

a
li

d
a
d

es
  

4 – Aspectos específicos da prática profissional 16% 

5 – Profissionalização 50% 

6 – Formação profissional 67% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário aplicado durante a pesquisa, 2018. 

 

No que tange a avaliação das deficiências do curso indicada no Quadro 10, apontadas 

pelas categorias 1, 2 e 3: 34% dos alunos reconheceram que houve deficiências no material 

didático do curso, categoria 1, no que se refere à linguagem (incompreensão, complexidade na 

interpretação, difícil assimilação e sucinto); na 2, 50% dos pesquisados afirmam que houve uma 

lacuna entre o curso e a orientação para prática docente. Além disso, os pesquisados abordaram 

sobre a falta de preparação para atuar na prática, para solucionar problemas de indisciplina, 

orientação didática da sala de aula, prática didática e formação didática. 

Já a metodologia do curso, categoria 3, foi a mais criticada pelos estudantes, sendo 

representada por 75% dos sujeitos pesquisados. Nessa categoria, há críticas desde o uso do 

vídeo até a formação pedagógica. Os egressos nem sempre eram claros com relação a elas. 

Alguns apontaram que faltou ludicidade e o uso de videoaulas, enquanto outros comentaram 

sobre as orientações nos fóruns, interatividade com o AVA, ou falhas na forma da exposição 

dos conteúdos, mas, muitas vezes, eles também falaram simplesmente de problemas na 

formação pedagógica ou métodos didáticos inadequados sem especificar o quê. 

No tocante às contribuições do curso, categorias 4, 5 e 6 discriminadas no Quadro 10, a 

menor contribuição foi com relação aos específicos da prática profissional (6). Dos 12 egressos, 

16% responderam que o curso contribuiu para os aspectos específicos como uso de material 

concreto dentro da sala de aula, jogos e a ludicidade. 

Segundo os egressos, representados por 50% dos pesquisados, a segunda maior 

contribuição do curso foi a profissionalização (5). Nesta categoria, agrupamos àquelas respostas 

ligadas a projeção profissional, competitividade no mercado de trabalho e a profissão na vida 

do egresso, como, por exemplo: “melhoria salarial”, “preparo para ingressar no mercado de 

trabalho profissional”, “fazer concurso público” “garantia de lotação na rede pública”, 

“autoconfiança”, entre outras. 
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Mas, a pesquisa aponta que a maior contribuição da licenciatura de matemática a 

distância para os sujeitos foi a formação profissional (6), sendo confirmada por 67% dos 

egressos. Aqui, entendemos a formação profissional como àqueles aspectos ligados ao domínio 

de conhecimentos técnicos, conteúdos e questões didáticas que preparam o estudante para a 

função de professor. Nessa categoria, agrupamos as respostas do tipo “melhoria dos 

conhecimentos matemáticos”, “conhecimentos gerais”, “domínio dos conteúdos e da linguagem 

matemática”, “aperfeiçoamento de técnicas de exposição de conteúdo”, “habilidades de 

resolver situações-problema” etc. 

Nessa primeira etapa da nossa análise sobre a avaliação do curso, observamos que os 

egressos apontaram alguma incoerência em suas respostas. Por vezes, disseram estar 

insatisfeitos com alguns aspectos, a exemplo do AVA, e em outros momentos avaliaram 

positivamente o uso das ferramentas virtuais. Mas, com os resultados obtidos, de um modo 

geral, eles têm uma boa imagem do curso, existindo uma tendência da maioria avaliar 

positivamente os diversos aspectos da formação perguntados no questionário, sendo 

comprovado que a maior contribuição da licenciatura foi a formação profissional com 

evidências no domínio de conhecimentos dos conteúdos, técnicas e questões didáticas que os 

preparam para a função de professor.  

É sentido também nas queixas apresentadas pelos egressos, muitas vezes, o ideal de um 

curso presencial, ou seja, eles sentem falta do contato do professor presencial, em dar as aulas, 

pautado no modelo de transmissão de conhecimentos científicos. Como já defendemos 

anteriormente, entendemos que a formação do professor “[...] é essencialmente um ato político 

de formação de cidadania e não simplesmente oferecimento de conteúdos para serem 

assimilados [...]” (PRETTO, 2003, p. 51), e “[...] deve estimular uma perspectiva reflexivo-

crítica, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo que facilite as 

dinâmicas de auto formação participativa” (NÓVOA, 1999, p. 25).  Nessa perspectiva, a 

formação na modalidade a distância precisa incentivar o processo de autoria e o 

desenvolvimento da autonomia do aluno num processo de interação mútua de aprendizagem, 

no qual a figura do professor (tutor) seja compreendida como um coparticipante deste processo 

na função de mediador que problematiza, articula e orienta o processo ensino-aprendizagem, 

numa rede colaborativa de informação. 

A parte que os pesquisados mais reclamaram foi sobre o AVA, o que demonstra não ter 

sido algo tão simples e fácil de lidar durante o curso de licenciatura. Para além da destreza na 

utilização dessa ferramenta, há de se considerar que o AVA deve ser organizado 

pedagogicamente, de modo a motivar o aluno a realizar atividades de aprendizagem virtual de 
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caráter colaborativo, desenvolvendo o que já discutimos em Lévy sobre a “inteligência 

coletiva”, ou seja, a “reunião em sinergia dos saberes, das imaginações [...] de um grupo 

constituído como comunidade virtual” (LÉVY, 1999, p. 130). Assim, se o AVA também não 

for convidativo, não promover um processo de cooperação e estabelecer uma integração de 

redes de saberes, o aluno simplesmente pode operá-lo para cumprimento dos créditos exigidos 

nas disciplinas, contudo ao final do curso esse ambiente pode não ter cumprido a função 

educativa no processo de formação, o que geralmente é referendado nos projetos dos cursos 

propostos pelas IES, a exemplo da UFBA. 

Na próxima seção deste capítulo, demonstraremos, a partir das entrevistas, a segunda 

etapa dos resultados com o que disseram os oito professores de matemática, na rede pública de 

ensino de Itamaraju, sobre a formação de matemática a distância e como ela influenciou a sua 

prática docente atual. 

 

5.2  2ª Etapa – O lugar dos saberes e fazeres do docente de matemática: o que dizem os 

professores egressos sobre seu curso de formação e sua atual prática docente 

 

A análise das entrevistas com os professores, que atuam na docência de matemática na 

rede pública de Itamaraju, possibilitou um melhor detalhamento do perfil desses docentes no 

que tange a sua atuação profissional após a sua formação, conforme previsto nos objetivos da 

nossa pesquisa. Interessou-nos compreender quem são os professores de matemática formados 

na modalidade EaD, onde e quanto tempo atuam na rede de ensino de Itamaraju? Quais 

dificuldades esses profissionais encontraram no exercício de sua prática profissional após a 

sua formação? Que competências e habilidades do educador matemático (saberes e fazeres) 

foram desenvolvidas na sua formação e quais eles utilizam na sua prática pedagógica? Há 

alguma diferença em suas práticas pedagógicas, com relação ao sexo e à faixa etária, no que 

se refere à criatividade, à motivação desses professores? Para tanto, consideramos nesta análise 

os posicionamentos individuais e coletivos em relação aos seus saberes e fazeres pedagógicos 

coletados durante as entrevistas e também na triangulação dos dados levantados na parte II do 

questionário aplicado somente aos professores em exercício, buscando, assim, responder nossa 

questão de pesquisa: Qual(is) contribuição(ões) um curso de licenciatura em matemática a 

distância pode trazer para os seus estudantes e para a sua prática pedagógica, enquanto 

futuros professores de matemática? 
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5.2.1 Quem são os professores de matemática formados na modalidade EaD, onde e quanto 

tempo atuam na rede pública de ensino de Itamaraju? 

 

Os sujeitos participantes desta 2ª Etapa da análise dos resultados das entrevistas são 

representados por 08 professores, sendo 03 homens (PM1, PM3 e PM5) e 05 mulheres (PM2, 

PM4, PM6, PM7 e PM8). Com relação ao grupo etário, eles estão distribuídos em:  03 mais 

jovens (PM3, PM5 e PM6), 01 intermediário (PM7) e 04 mais velhos (PM1, PM2, PM4 e 

PM8), conforme os grupos discriminados no Quadro 9 deste capítulo. No Quadro 11, a seguir, 

apresentamos os docentes, em estudo, o seu tempo de atuação na educação e na docência de 

matemática e a respectiva série que lecionam na rede pública de ensino do município de 

Itamaraju. 

 

Quadro 11 – Tempo e atuação do professor de matemática EaD na rede pública de Itamaraju 
Professores 

entrevistados 

Anos na 

educação* 

Anos na docência de 

matemática na rede pública 
Séries que lecionam atualmente 

PM1 07 7 (com estágio) 7º ao 9º e E.M. 

PM2 20 8 (com estágio) 6º ao 9º 

PM3 08 8 (com estágio) 6º ao 9º e E.M. 

PM4 12 03 6º e 7º 

PM5 07 07 5º ao 9º 

PM6 08 08 7º ao 9º 

PM7 15 03 Educação Infantil e 1º ao 9º ano 

PM8 26 04 7º ao 9º ano 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da entrevista realizada durante a pesquisa, 2018. 

(*) Refere-se ao tempo de atuação dos professores na educação, mas não na docência em matemática. 

 

A partir do Quadro 11, nota-se que a metade dos entrevistados, representada por quatro 

professores, atuava na educação antes mesmo de iniciar a licenciatura, considerando que esse 

curso teve seu início em 2008, no Polo UAB de Itamaraju. Todos os professores dão aulas de 

matemática no Ensino fundamental II, sendo que o PM1 e PM3, também, atuam no Ensino 

Médio, e a PM7 na Educação Infantil. Podemos observar que os professores, mais 

especificamente, PM2, PM4, PM7, PM8 trazem consigo experiências educacionais antigas (20, 

12, 15 e 26 anos de educação, respectivamente) que possivelmente agregam valor ao processo 

de sua profissionalização, enquanto docente de matemática, conforme relatado em suas 

entrevistas. Assim, ratificando o parágrafo anterior, Saraiva e Ponte (2003), referenciados neste 

estudo, afirmam que as experiências vivenciadas no contexto da prática profissional colaboram 

para que o professor reveja, renove e amplie os seus compromissos, adquirindo e 

desenvolvendo, de forma crítica, o conhecimento, as técnicas e a inteligência (cognitiva e 

afetiva) essenciais a uma prática profissional de qualidade. 
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Discutindo, ainda, sobre o perfil dos professores, no Quadro 12, a seguir, relacionamos 

os reais motivos pelos quais eles escolheram o curso de licenciatura em matemática na 

modalidade a distância. 

 

Quadro 12 – Síntese das justificativas dos professores com relação a escolha da licenciatura em 

matemática na modalidade a distância        

Professores 

entrevistados 

Por que escolheu licenciatura em 

matemática? (*) 
E por que um curso a distância? 

PM1 

“Eu sempre fui bom em matemática desde 
os primeiros anos de escola, gosto de 

matemática”.  

“Uma oportunidade, por ser ofertado em um 
polo na minha cidade e por ser um curso numa 

federal”. 

PM2 

 “Era um sonho de criança”.  “Porque é uma modalidade que dá pra gente 

fazer, estudar e cuidar da família ao mesmo 

tempo”.  

PM3 

“Sempre tive facilidade e sempre fui muito 

curioso em relação a exatidão das coisas. E 

a matemática nos propõe isso”.  

“E eu sempre fui encantado, mas não tinha essa 

vontade de fazer a distância. ...Eu terminei o 

ensino médio muito novo, com quinze anos de 

idade, e, ou tinha que ir para fora fazer um curso 

presencial... Só que apareceu essa oportunidade, 
a UAB..., esse de licenciatura em matemática, 

que eu vi como oportunidade e resolvi fazer, 

graças a Deus fui aprovado”.  

PM4 

 “Eu queria ter uma graduação”.  “É flexível e como aluno temos que buscar o 

conhecimento, estudar e ser responsável pelo 

nosso estudo”. 

PM5 

“Desde do ensino fundamental e médio 

sempre tive maior domínio em matemática”. 

 “Pela flexibilidade e de estar estudando e fazer 

meu próprio horário, e seria inviável fazer isto 

em um curso presencial”.  

PM6 

“Sempre tive aptidão pelas exatas e quando 

houve essa oportunidade próximo à minha 

residência e por ser um curso a distância eu 

vi a chance de avançar neste curso”.  

 “Por causa do trabalho e por ser casada e ter 

filhos, pelo tempo, pela questão da 

flexibilidade”.  

PM7 
“Mesmo sem saber, desde de criança eu me 

identificava com a matemática”. 

 “Foi uma oportunidade, porque eu não tinha 

nenhuma graduação”. 

PM8 

“Foi paixão. Desde de criança gostava e me 

dava bem em matemática” 

“Por ser em minha cidade e por ser um curso 

público e ser em matemática, para mim foi 

encantador”. 

(*) Percentual das respostas recorrentes para o quesito: Por que escolheu licenciatura em matemática?  

87.5% - Gosto pela matemática, paixão, sonho de criança, facilidade e domínio com números.  

12,5% - Ter uma graduação.  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da entrevista realizada durante a pesquisa, 2018. 

 

O Quadro 12 demonstra que as informações se encontram em equilíbrio com relação a 

escolha do curso. Entretanto, o que é mais interessante na nossa pesquisa é que de um modo 

geral os 87,5%, ou seja, sete professores afirmaram que escolheram essa licenciatura por 

identificar-se com o curso (gosto pela matemática, paixão, sonho de criança, facilidade e 
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domínio com números); com exceção de um dos professores, o que equivale ao percentual de 

12,5% dos entrevistados, que argumentou ter escolhido o curso, porque queria ter uma 

graduação. Este resultado é relevante, pois se identifica com o estudo da ciência matemática 

desde a infância é um fator importante tanto para o sucesso de seu desempenho durante o curso 

quanto para o seu desenvolvimento profissional. De acordo com Nóvoa (1992, p. 34), “toda 

formação encerra um projeto de ação. E de trans-formação. E não há projeto sem opções”.  

Dessa forma, temos o perfil de um grupo de professores, em que a metade deles traz 

consigo experiências educacionais e docentes anteriores a sua formação em matemática e uma 

outra que só passou a atuar na docência após o ingresso da licenciatura. Esses professores têm 

um traço em comum, que é a identidade com o curso e com a profissão que escolheram, 

conforme ratifica a fala da PM6 “...Era um grande sonho também ser uma professora de 

matemática e assumir logo a sala da aula. Eu acho que de todos os demais colegas”.  

 

5.2.2 Quais dificuldades esses profissionais encontraram no exercício de sua prática 

profissional após a sua formação? 

 

A legislação educacional do país: a LDB 9.394/96 e a Lei 8.035/2020 do Plano Nacional 

de Educação tratadas no nosso estudo, Capítulo II, normatizam os critérios para a profissão 

docente, estabelecendo que o professor da Educação Básica precisa da formação específica de 

nível superior, obtido em licenciatura na área de conhecimento que atua. Nesse contexto, os 

professores durante as entrevistas confirmaram, também, os resultados evidenciados na 1ª Etapa 

deste capítulo, os quais apontaram que uma das contribuições da licenciatura se refere a um dos 

aspectos ponderados na legislação brasileira, ou seja, a profissionalização docente (projeção 

profissional, competitividade no mercado de trabalho e a profissão na vida do egresso). Os 

professores relataram que após o término da sua formação obtiveram melhoria salarial e preparo 

para fazer concurso público, além de legitimar o ingresso no mercado de trabalho profissional 

e garantir a lotação na rede pública, na disciplina de matemática (no caso daqueles que eram 

professores na rede, mas lecionavam outras disciplinas). Isto pode ser observado no depoimento 

da PM8, que atua há 26 anos na educação e queria dar aulas de matemática e geometria, mas 

só conseguiu depois que se formou as “portas se abriram”. Ela nos relatou que: 

 

Não me lembro quais foram as turmas que eu peguei, por que assim, só em ter feito 

este curso, as portas se abriram. Então minha escola passou a me ver com outro 

olhar. Por eu ter habilidades em artes sempre me empurravam artes. Aí quando eu 

falava que queria matemática e geometria, aí quando sobrava...  
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 A PM7 que trabalha em uma comunidade rural há 15 anos nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental I e na Educação Infantil (Quadro 11) afirmou também que depois da licenciatura 

em matemática conseguiu ampliar a sua carga horária, lecionando matemática no Fundamental 

II, em uma escola municipal da zona urbana, conforme esclarece no depoimento a seguir: 

 

...Foi muito bom, pois assim que eu terminei o curso, passou um ano, no ano seguinte 
pedi uma oportunidade ao município, porque sou efetiva do município, e eles me 

cederam uma turma do 6o ano para lecionar matemática, 20horas em uma escola na 

cidade de Itamaraju. 

 

No que se refere a maior deficiência da licenciatura de matemática EaD, os resultados 

na 1ª Etapa desta análise apontaram que se constituiu na orientação para prática docente (sala 

de aula). Essa deficiência dos cursos foi evidenciada junto aos professores, quando dialogamos 

sobre as dificuldades encontradas no exercício da prática pedagógica ao término do curso, 

e seis deles afirmaram que sentiram dificuldades na prática docente, especificamente em não 

saber lidar com o aluno indisciplinado, conforme explicita os depoimentos do PM5 e da PM7. 

 

PM5 – Minha maior dificuldade é ter práticas dentro de sala, uma prática pedagógica 

que envolve todas as dificuldades hoje que o ensino público hoje oferece em termos 

de indisciplinas, tem que ter um controle maior com nossos alunos; 
 

PM7 – As salas de aula com muitos alunos, a gente tem que ter um preparo para 

poder lidar com a turma muito cheia... a questão da indisciplina dos alunos, 

manterem todos atentos a explicação, participando das atividades. Para mim, a parte 

mais difícil foi a questão da indisciplina do aluno na sala de aula. 

 

Quando perguntamos para esses professores como eles conseguiram superar as 

dificuldades encontradas no início da docência de matemática, houve uma concordância 

nas respostas, no sentido que o caminho para vencer as dificuldades iniciais perpassou, 

principalmente, pela busca pessoal, ou seja, ler, estudar, fazer pesquisas sobre as vivências em 

sala de aula, observando o cotidiano, além de mudança das estratégias de ensino, planejamento 

diversificado e uso da criatividade, conforme pode ser observado nos depoimentos dos PM5 e 

PM2. 

 

PM5 – Eu tive que procurar trabalhar de uma forma diferenciada. Buscar, conhecer, 

planejar fazer pesquisas sobre a vivência em sala de aula. Porque com relação ao 

domínio próprio do conteúdo eu não tive problema. Só tive problema com o entorno 

dessa vivência em sala de aula. 
 

PM2 – ...Eu planejo muito em casa, não questão de escrever tanto, mas eu pesquiso 

muito, eu planejo, eu estou sempre inovando os meus conhecimentos. 
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Nesse sentido, durante as entrevistas, identificamos, por diversas vezes, nas palavras 

dos professores que a metodologia da licenciatura de matemática da UFBA foi tradicional, mas, 

ao mesmo tempo, o curso contribuiu para transformá-los em alunos criativos e pesquisadores, 

o que colaborou na superação das dificuldades iniciais da docência matemática, principalmente 

daqueles que iniciaram sua prática docente após ingressar na universidade. Isto pode ser 

assegurado no depoimento do PM3, um dos professores entrevistados mais jovem: “A gente 

aprendeu muito sobre isso, pesquisar, fazer com que tudo aquilo que nós tivéssemos 

dificuldade, nós procuraríamos respostas para isso”. Ponte (1992) assevera que o 

conhecimento profissional tem sua base na experiência. Em razão dos seus contextos de 

trabalho e das necessidades decorrentes das situações que vai enfrentando, o professor elabora 

e reelabora sua profissão e, dessa forma, constrói o conhecimento profissional relativo à sua 

prática pedagógica, constituindo, assim, a sua identidade como professor de matemática, ou 

seja, sua profissionalização.  

 

5.2.3 Que competências e habilidades do educador matemático (saberes e fazeres) foram 

desenvolvidas na sua formação e quais eles utilizam na sua prática pedagógica? 

 

Embora sendo comprovado anteriormente que 70% dos egressos não conheceram o 

projeto pedagógico da sua licenciatura, a maioria dos professores, totalizando 87,5% do grupo 

entrevistado, afirmou que entre as cinco competências e habilidades do educador matemático 

previstas no projeto do curso e nas diretrizes que orientam os currículos de licenciatura em 

matemática a mais trabalhada durante a formação foi desenvolver estratégias de ensino que 

favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos 

educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e 

algoritmos. O depoimento, a seguir, ratifica sobremaneira o quanto esse aspecto influenciou na 

formação e na prática docente do PM3: 

 

...Essa de desenvolver a criatividade, a autonomia, e a flexibilidade do pensamento 

matemático pelo curso de licenciatura, como foi a distância, nós trabalhamos muito 

com a parte de TICs, Tecnologia de Informação, muita tecnologia envolvida neste 

processo de aprendizagem. E a criatividade nisso é absurda. Quando eu trabalho com 
os alunos do Ensino Fundamental II, na parte da matemática, a geometria é uma área 

da matemática muito abstrata para os alunos, e a partir desse curso em licenciatura 

em matemática, eu aprendi a transformar esse grande abstrato em um mundo virtual, 

que nós poderíamos aplicar na parte da Tecnologia de Informação, trazendo um data 

show, algumas formas mais apresentativas aos alunos, que fizessem com que os 

mesmos se encantassem e tirassem o mundo abstrato da geometria em si... 
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No seu depoimento, o PM3 afirma que a licenciatura desenvolveu a criatividade, a 

autonomia, e a flexibilidade do pensamento matemático, pois o curso era a distância e trabalhou 

“...muito com a parte de TICs, ...muita tecnologia envolvida neste processo de aprendizagem” 

assegurando que “...a criatividade nisso é absurda...”. No entanto, percebemos que as palavras 

desse professor expressam, ao mesmo tempo, certa confusão conceitual com relação à 

criatividade, à autonomia e à flexibilidade do pensamento matemático.  

No campo da matemática, o desenvolvimento dessa habilidade perpassa pela 

compreensão efetiva e real de conceito(s) matemático(s) envolvido(s) na solução de situação-

problema, de modo que o aprendiz transite de forma livre pelos mais variados e surpreendentes 

caminhos do universo matemático em busca de respostas aos desafios propostos e isto não 

acontece apenas quando os conteúdos são transmitidos sistematicamente por regras, fórmulas 

e algoritmos com vistas a decorá-los e reproduzi-los. O professor enquanto mediador orienta a 

problematização da situação-problema e instiga a participação do seu aluno, desde o 

levantamento do problema até chegar a sua solução de forma criativa e autônoma, com ênfase 

na compreensão dos conceitos envolvidos. Assim, o uso do data show nas aulas ou de outras 

TICs por si só não dão conta de desenvolver essa habilidade no campo do pensamento lógico 

matemático. Nesse processo, o uso das TICs constitui-se em uma estratégia de metodologia a 

favor do professor, no entanto a forma como foi citado pelo PM3 denota simplesmente uma 

ferramenta tecnológica, um recurso a mais a ser utilizado na aula, isto é, “algumas formas mais 

apresentativas aos alunos”, conforme definiu o próprio professor em seu diálogo. Nessa 

direção, o PM1 reforça que: 

 

...a universidade foi muito boa para gente no sentido de inovação tecnológica... a 

gente aprendeu a usar algumas ferramentas, como por exemplo, GeoGebra... Utilizo 

GeoGebra em sala de aula. Hoje, a gente tem salas equipadas com TV, a gente liga 

o notebook e o GeoGebra é uma ferramenta fantástica, ela nos ajuda a construir 

gráficos, você trabalha a geometria plana, a geometria espacial. Porque uma coisa é 

você falar para o aluno: olha a diagonal está aqui, outra coisa é você mostrar a 

diagonal, mostrar a diagonal em várias dimensões, virar o cubo e mostrar para o 

aluno. Então, isso acaba facilitando o trabalho da gente. Outra ferramenta que eles 

também nos deram condições de aprender e trabalhar foi o látex. Látex é... uma 
linguagem de programação voltada para a matemática. Por exemplo, a linguagem 

html é voltada para a Internet, para você fazer sites, o látex você usa códigos, só que 

você faz voltado para a linguagem matemática. Por exemplo, você quer colocar os 

símbolos dos números naturais, ...contém, não contém, tudo isso você consegue com 

facilidade. Então, tudo isso o látex facilita para você, elaborar atividades, elaborar 

avaliações. 

...Eu, às vezes, já cheguei a produzir material para reforço para aluno em vídeo. Eu 

gravei uma aula em vídeo para o aluno e mandei pelo WhatsApp. E ele não estava 

entendendo e tinha que passar na prova, eu mandei o material que não serviu só para 

ele mas para vários colegas. 
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É notório que os depoimentos desses dois professores comprovam que a formação 

recebida no curso de licenciatura de matemática contribuiu para a integração e apropriação do 

uso das TICs nas suas práticas pedagógicas e, consequentemente, para formação de atitudes de 

autodesenvolvimento, uma vez que, além de conhecer, dominar, eles demonstram que são 

usuários criativos e, ainda, ensinam o uso dessas tecnologias.  

Na revolução tecnológica (TICs), o que importa é justamente a aplicação de 

conhecimentos e informação para a geração de novos conhecimentos e de dispositivos de 

processamento e comunicação da informação, em um ciclo cumulativo de realimentação entre 

a inovação e o seu uso, conforme assegura Castells (2003). No entanto, é prudente ter cuidado, 

pois utilizar com destreza e ensinar por meio de uma ferramenta tecnológica, necessariamente, 

não garante que o professor desenvolva junto aos seus alunos estratégias de ensino, que 

favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático, conforme 

já explicitamos.  

Ao dialogar com os professores sobre as metodologias e atividades desenvolvidas no 

curso de licenciatura, interessou-nos delinear os saberes e fazeres adquiridos na formação e 

quais são aplicados nas suas práticas pedagógicas. Nessa questão, os professores tiveram 

dificuldades de dar respostas coerentes para a pergunta. Eles não falaram propriamente sobre 

as metodologias do curso. Ao invés disso, esses retomaram as respostas da pergunta que foi 

feita anteriormente, em nossa entrevista, sobre as disciplinas do curso que ofereceram maior 

suporte para a prática pedagógica e elencaram por ordem de prioridade em três grupos as 

disciplinas mais significativas: em primeiro, Cálculo, Álgebra e Geometria; em segundo, 

Matemática do Ensino Fundamental; em terceiro, Seminários Interdisciplinares. 

 Esse resultado corrobora com o que é preconizado no projeto do curso e analisado no 

Capítulo III deste estudo: o curso de licenciatura de matemática a distância da UFBA tem a sua 

base curricular fortemente centrada nas disciplinas de caráter científico; àquelas com conteúdos 

inerentes à área das ciências exatas. Caso considerarmos o leque das disciplinas que os 

professores afirmaram como as que mais ajudaram na sua prática docente, temos em primeiro 

lugar, o maior número de disciplinas demarcadas pelo caráter científico e conteudista (Cálculo, 

Álgebra e Geometria); em segundo, uma de caráter educacional (Matemática do Ensino 

Fundamental), e em terceiro a de integração interdisciplinar entre os conteúdos de natureza 

teórico-conceitual, prático-aplicada (Seminários Interdisciplinares), conforme estão descritas 

no projeto da UFBA, com a mesma nomenclatura aqui utilizada.  

Os dados apontam que a formação oferecida pela UFBA contribuiu para uma formação 

docente de cunho mais conteudista, conforme salientam a PM6: “...o nosso estudo a maior 
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parte do tempo foi dedicado ao ensino superior, a cálculos de nível superior e esqueceu da 

matemática de base, do aluno da base, do infantil, do primário, do ensino fundamental II, do 

ensino médio”, e a PM4: 

 

...foi um curso tradicional, onde tivemos que estudar mesmo a matemática... Eu achei 

muitos cálculos. Precisava mais de didática, jogos, mais o lúdico. Mas a matemática 

tradicional levou a prosseguir a... trabalhar, quem quisesse dar aula em faculdade, 

fazer um mestrado, foi muito gratificante. 

 

 

  Para PM2 o curso também“...Foi tradicional, tipo um cara crachá mesmo”. Durante 

nossa entrevista outros professores reforçaram que as práticas metodológicas utilizadas no 

decorrer da licenciatura foram do tipo tradicional, conforme é possivel observar nos 

depoimentos a seguir:  

 

PM8 Avaliação muito pesada. Nós desenvolvemos na época a TPP – Tensão Pré-

Prova.  

PM6 ...a gente teve um caso de um colega que foi eliminado..., porque perdeu 

disciplina. Aquele dia tive febre, não contei para ninguém, senti febre por medo. 

Essa frustração não desejo a ninguém... 

PM7 ...o curso de licenciatura trabalhou no tradicional. Os conteúdos foram 

aplicados do jeito que veio preparado nos módulos... o tutor foi ajudando a gente. 

Mas não tinha nada dentro da nossa realidade não.  

 

Nesse contexto, a formação matemática, na ótica desses professores, demonstra ter sido 

um curso tradicional e delimitado pela valorização e cobrança severa dos aspectos formais dos 

conteúdos, conferindo às aplicações e aos aspectos intuitivos pouca importância, ao desconectar 

a matemática com a vida real, porém, ao mesmo tempo, o curso também contribuiu para a 

profissionalização dos mesmos, no que se refere a dar prosseguimento nos estudos (todos os 

professores entrevistados fizeram um curso em nível de pós-graduação e na área da matemática, 

sendo que PM1 está finalizando o mestrado profissional de matemática) ou avançar na carreira 

profissional (PM5 foi professor  universitário substituto por mais de um ano).  

Diante do questionamento que fizemos aos professores sobre as estratégias utilizadas 

com o aluno que não aprende o conteúdo ensinado, todos afirmaram que procuram 

desenvolver algum tipo de estratégia, tais como: separar o aluno e dar atenção, aproximar-se 

dele, buscar o apoio dos seus colegas que sabem o conteúdo para ajudá-lo, trabalhar a 

autoestima e/ou desenvolver algum tipo de atividade diferenciada. As falas dos entrevistados, 

ANEXO A, deste estudo, colaboram para uma melhor compreensão dos fazeres desenvolvidos 

por esses profissionais diante do desafio docente que é trabalhar com o aluno que apresenta 

dificuldade em apreender o conteúdo. 
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Tradicionalmente, a matemática é apresentada como uma disciplina difícil, delimitada 

pela valorização dos aspectos formais dos conteúdos, da linguagem formal e rigorosa. Na 

maioria das vezes, o ensino desta ciência, nos primeiros anos da Educação Básica, é voltado 

para a memorização de conceitos e fórmulas, e os cálculos realizados na sala de aula não fazem 

uma ligação concreta com a realidade. Essa metodologia não colabora para o bom desempenho 

da aprendizagem, reforçando a ideia que a culpa é do aluno que não aprende. A PM8 relata que 

“... a dificuldade maior é o alunado mal preparado. Como eu trabalho no ensino fundamental 

II, a gente recebe menino de todo tipo, mas a minha dificuldade maior é pegar aluno do 9º ano 

que não sabe ler, não escreve e não sai das operações básicas”.  

Notamos nos depoimentos diversas fragilidades nas estratégias utilizadas pelos 

professores para ajudar os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, a exemplo de 

PM1 “...e isso vira uma bola de neve. Se ele não conseguiu dominar a tabuada... vai ter 

problemas nas outras ...Então, você vai ter que estudar... Se tiver, a gente dá as orientações 

...a gente também não pode parar o conteúdo programático...”. Aqui, o professor ao mesmo 

tempo que incentiva o seu aluno a estudar, delega a esse a responsabilidade pelo seu sucesso. 

PM1 carrega a crença que não pode parar o conteúdo programático para dar atenção para 

àqueles alunos que têm dificuldades. Outra inquietação percebemos no depoimento da PM4 

com mais um desabafo, ao invés de uma estratégia “...e fica difícil, porque a sala hoje está 

muito cheia, quase quarenta alunos, e fica difícil você dá atenção para todos os alunos... o 

único recurso seria esse, no turno oposto para estar ajudando individualmente”. A professora 

reconhece o problema do aluno, reclama da situação de âmbito institucional (salas cheias), 

contudo não encontra a solução na sua prática cotidiana para ajudá-lo a vencer as dificuldades 

com o conteúdo. 

No depoimento, a seguir, PM2 assegura que utiliza a estratégia de se aproximar daquele 

que tem dificuldades e trabalha a sua autoestima, mas que o trabalho é voluntário, conforme 

pode ser verificado: 

 

...O aluno não conseguiu, eu vou me aproximar dele, chegar perto “vamos meu filho, 

você consegue, você é capaz, você é inteligente...”. Eu trabalho muito a autoestima 

dos meus alunos. Mas, a gente não consegue fazer muito... Eu fiz um trabalho... que 

eu estava indo à tarde nos dias que eu não tinha aula cedo... Mas aí é trabalho 
voluntário, nem sempre a gente pode. Fica o desejo... 

 

De fato, a construção da autoestima está diretamente relacionada com as mensagens 

positivas que o aluno recebe no decorrer de sua vida. Essa construção se relaciona, ao mesmo 

tempo, com o tipo de educação que ele recebe, respeitando a sua liberdade de expressão, as suas 



 
 
 

110 

limitações e oferecimento de condições necessárias para superá-las. Assim, os elogios ou 

incentivos dados pelo professor representam uma ínfima parcela na construção da autoestima 

dele e que dificilmente será desenvolvida em poucas horas dedicadas de um trabalho voluntário. 

Nesse cenário, o professor ideal além de conhecer sua matéria, deve possuir também 

conhecimentos das ciências da educação e da pedagogia, conduzindo o ensino de matemática 

mais ajustado às necessidades de cada aprendiz, afinal de contas é ele o responsável pela 

organização das experiências de aprendizagem e pelo sucesso dos seus alunos.  

 Desse modo, a formação docente precisa ir além do domínio de conteúdos e garantir os 

aspectos fundamentais da docência: os conhecimentos didáticos, as metodologias e as 

estratégias para que ele realize um ensino eficaz e eficiente. Notamos que os resultados deste 

estudo, encontrados tanto no questionário quanto nas entrevistas demonstram que o curso de 

licenciatura de matemática EaD se apresentou frágil justamente nesses aspectos, ou seja, uma 

formação voltada para a prática pedagógica, conforme PM1 no depoimento seguinte:   

 

Eu penso que ainda há uma carência no sentido de preparar um docente para 

realidade que vai encontrar. A sala de aula apesar de toda a condição que a disciplina 

voltada para o estágio lhe dar para a sala de aula, toda parte teórica, toda 
preparação teórica, mas quando você chega à sala de aula, cada dia é uma coisa 

diferente, os desafios são maiores, você não tem uma sala homogênea, ao contrário, 

você encontra pessoas, dificuldades, encontra pessoas que rapidinho pega, mas tem 

aquela que tem dificuldades. Eu penso que os cursos de licenciatura deveriam focar 

um pouco mais na prática pedagógica. 

 

No Quadro 13, a seguir, apresentamos os dados sobre a prática docente dos professores 

obtidos na segunda parte do questionário aplicado somente aos egressos do curso que estão no 

efetivo exercício da docência matemática (que são exatamente os oito professores participantes 

das entrevistas, nesta 2ª Etapa da nossa análise). 

 

Quadro 13 – Aspectos da prática docente dos professores de matemática 
 

Aspectos da prática docente  

Classificação das respostas dadas pelos professores 

1 º lugar 2º lugar 3º lugar 

1- Tipo de aula mais utilizada Aulas expositivas Aulas práticas Trabalhos em grupo 

2- Instrumento de avaliação Prova escrita  Trabalhos em grupo Arguição oral 

3- Grau de exigência com conteúdos Deveria exigir mais Na medida certa - 

4- Habilidades mais desenvolvidas 

durante as aulas 

Atitude investigativa 

e análise crítica 

Tomar iniciativa e 

criatividade 

Senso ético e de 

responsabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário aplicado durante a pesquisa, 2018. 

 

Com base nesses resultados apresentados, averiguamos a metodologia de caráter 

tradicional utilizada no curso de licenciatura, evidenciada pelos 75% dos entrevistados, que, 
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por vezes, é igualmente manifestada nas práticas pedagógicas dos professores em estudo, visto 

que eles destacaram que fazem uso de pelo menos três aspectos (utilização de aulas expositivas, 

prova escrita e maior exigência com os conteúdos) usualmente característicos das práticas de 

modelagem tradicional.  

A concepção de formação defendida e discutida, ao longo deste trabalho, perpassa pela 

crença do movimento constante de criação de novos saberes e fazeres, partindo dos 

conhecimentos adquiridos na formação inicial e daqueles decorrentes das situações de ensino-

aprendizagem num constante movimento de reflexão, sendo resignificados e atualizados na 

prática de cada professor. Desse modo, o saber-fazer que são os aspectos ligados às habilidades 

motoras e aos conhecimentos necessários para o trabalho, e o saber-agir àqueles que se 

aproximam da noção de competência, ou seja, a capacidade de o profissional mobilizar 

conhecimentos, habilidade e atitudes para desenvolver o seu trabalho constituem-se essenciais 

na formação inicial e na construção da identidade profissional do professor.  

Ao nos apropriarmos ainda do diálogo estabelecido nas entrevistas com os professores 

sobre a descrição da(s) sua(s) prática(s) pedagógica(s) exitosa(s) desenvolvida(s) em sala 

de aula, ampliamos a reflexão sobre seus saberes e fazeres na docência matemática e 

identificamos traços importantes da formação desses docentes refletidos nas práticas por eles 

descritas. Para essa análise, elegemos os diálogos com: PM1, PM3, PM5 e PM6 por 

entendermos que os seus saberes e fazeres estão mais próximos e relacionados com a formação 

recebida, uma vez que iniciaram na docência depois que entraram para a licenciatura (Quadro 

11), ao contrário dos demais que já possuíam experiências docentes anteriores ao curso. Os 

traços identificados podem ser confirmados nos extratos dos diálogos (disponíveis na íntegra, 

ANEXO A) a seguir: 

PM1 – Procura envolver os alunos na prática da construção do conhecimento:  “...A 

gente fez questão de trabalhar, criar os triângulos na área da escola, a gente ia para lá, 

desenhava os triângulos no papel, media os ângulos do triângulo tudo ali pessoalmente ...” 

PM3 – Introduz práticas diferenciadas das habitualmente utilizadas na sala de aula 

a exemplo de jogos e músicas: “...Eu falava para eles para trabalharem o raciocínio lógico e 

levava, sempre levo até hoje nas minhas aulas de matemática, jogos de interação e raciocínio 

lógico... No final do ano, teve uma competição na escola...” 

PM5 – Compartilha a construção do conhecimento entre os alunos:  “E já aconteceu 

de alguns alunos não conseguir entender a minha prática, a minha explicação e com o colega 

ele conseguiu entender. E o que eu fiz? Fiz alguns grupos onde eu coloquei um monitor em 

cada grupo para estar trabalhando...”   
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PM6 – Compartilha conhecimento, ressignifica materiais e conteúdos: “A gente fez 

ano passado uma confecção muito boa de material de xadrez, de dama... Tudo reciclado. A 

gente pede, recolhe a sucata, marca um dia para confeccionar. E os alunos que têm menos 

habilidades, a gente ensina, os que mais habilidades vai passando para os colegas, vai 

ensinando a jogar. Quando você vê, estão todos jogando... Confeccionamos e jogamos”. 

Compreendemos que os saberes e fazeres docentes são heterogêneos, diversos e 

procedem de múltiplas fontes, formando os traços da identidade profissional de cada um. Dessa 

forma, ao desenvolver práticas pedagógicas que priorizem o envolvimento dos alunos na prática 

da construção do conhecimento, a introdução de práticas diferenciadas das habitualmente 

utilizadas na sala de aula (jogos, músicas etc.), compartilhamento da construção do 

conhecimento entre os alunos e a ressignificação de materiais e conteúdos são saberes e fazeres 

construídos ao longo da história de vida de cada professor. Mas, a maior parte deles, certamente, 

são frutos oriundos da formação profissional, dos saberes disciplinares, curriculares e 

experiências recebidas, ao longo da licenciatura, que continuam sendo desenvolvidos, 

ressignificados e atualizados no exercício cotidiano da docência de matemática.  

Diante do exposto, a ideia em organizar um caderno com experiências exitosas de 

matemática, ao final deste estudo, a partir dos relatos dos professores, tinha o propósito de 

divulgar e dar visibilidade às vivências prático-pedagógicas desenvolvidas por esses docentes 

no âmbito do município de Itamaraju. Mas houve muita resistência por parte deles em dar a 

devolutiva dos registros, mesmo com incentivo e monitoramento a cada um e mostrando a 

importância da participação deles, neste estudo, ao socializar as práticas bem-sucedidas. 

Dos oito participantes, recebemos o registro de quatro professores (PM4, PM5, PM7 e 

PM8). Os demais não encaminharam e alegaram que estavam com dificuldades de escrever e 

não tinham disponibilidade de tempo, devido à sobrecarga de serviço nas escolas. Após a 

análise do material recebido, percebemos a fragilidade dos registros no que se refere a limitação 

do vocabulário, incompreensão e pouca habilidade didático-pedagógica na descrição das 

experiências por eles desenvolvidas.  

 Na proposição desta atividade para os professores não consideramos que a produção de 

um relato de experiência fosse uma tarefa complexa, por se tratar de descrever vivências 

prático-pedagógicas desenvolvidas no cotidiano do professor e, ainda, por termos dialogado 

sobre tais experiências durante as entrevistas e, posteriormente, ter enviado por e-mail as 

orientações com um roteiro padronizado para o formato das produções (ANEXOS F e G).  

Assim sendo, entendemos que o processo de elaboração dos relatos se configurou em uma 

situação desafiadora e difícil para os professores e que exigiria um outro estudo mais 
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aprofundado, a exemplo de um grupo focal, no qual fossem identificadas e trabalhadas 

gradativamente as limitações individuais e coletivas do grupo, respeitando o nível de 

maturidade e desempenho em relação à produção escrita de cada um. Diante das dificuldades 

apresentadas não foi possível organizar o caderno com as práticas pedagógicas exitosas como 

desejado, relatando tais experiências, mas disponibilizamos no ANEXO G, os quatro relatos 

que foram encaminhados pelos professores.  

 

5.2.4 Diferenças nas práticas pedagógicas, com relação ao sexo e à faixa etária, no que se refere 

à criatividade, à motivação dos professores egressos: retornando à questão de pesquisa 

 

O grupo, em estudo, se configurou pela heterogeneidade, professores e professoras, 

jovens, adultos e mais maduros. Cada um traz consigo diferentes experiências educacionais e 

docentes, que foram construídas antes de ingressar no mundo acadêmico ou mesmo àquelas 

acumuladas pelo tempo de vivência na educação. Mas, os professores apresentam um traço em 

comum: a identidade com o curso e com a profissão que escolheram; todos se identificam com 

as ciências exatas e desejavam ser professores de matemática. 

Entendemos que o trabalho do professor não se dá de forma individual, pois depende da 

colaboração dos alunos e das condições do trabalho. No exercício da docência, além do desejo, 

da afinidade, existe a complexidade do conteúdo, a transposição didática, o desafio do professor 

de saber lidar com a diversidade inerente a individualidade de cada ser aprendente; seus valores, 

suas crenças, sua classe social, seus hábitos, as adversidades do próprio sistema educacional e 

tudo isso requer desse profissional o seu equilíbrio emocional e, ainda, comprometimento com 

os estudos, as investigações e as reflexões permanentes sobre sua prática cotidiana. Nesse 

sentido, o professor é um ser inacabado e precisa estar em constante processo de construção 

pessoal e profissional.  

Ao analisarmos, o perfil do professor egresso do curso de licenciatura de matemática da 

UFBA, ofertado no Polo de EaD, Itamaraju, e os relatos sobre a sua formação e suas práticas 

pedagógicas em matemática desenvolvidas após a sua licenciatura, preferimos não apontar 

diferenças entre eles, seja em relação ao sexo ou à faixa etária, visto que identificamos em todas 

as entrevistas uma carga com elevada dosagem de alegria, de energia e de criatividade que se 

manifesta na disponibilidade que cada um tem para dar atenção aos seus alunos, envolve-se em 

projetos que visam, principalmente, o aumento da autoestima do estudante, a integração da 

escola e a melhoria e intensificação do processo ensino-aprendizagem. Isto traduz o quanto as 

experiências adquiridas, ao longo da formação, ajudaram esses professores, enquanto 
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animadores de aprendizagens, mediadores culturais e organizadores de situações de 

aprendizagens educativas como salienta os nossos estudos em Nóvoa (2003), 

independentemente do gênero ou da faixa etária. 

Diante dos depoimentos dos professores egressos entrevistados, percebe-se que o curso 

de matemática ofertado pela UFBA é de caráter tradicional e apresentou deficiências no seu 

desenvolvimento, a exemplo do uso potencial das ferramentas do AVA, das estratégias 

didático-pedagógicas, assim como uma maior atenção e orientação para prática em sala de aula. 

Mas é certo que o estudo apontou qualidades do curso com relação aos aspectos específicos da 

prática profissional, à profissionalização e à formação profissional dos professores licenciados 

em matemática. 

Após a análise dos principais pontos analisados sobre os professores egressos, que foram 

estudantes do curso de licenciatura em matemática, na modalidade EaD precisamos assumir 

que não temos a pretensão de esgotar esta discussão proposta em nossa pesquisa. Pelo contrário, 

temos a consciência de que é apenas um viés de muitos outros que poderão suscitar e fomentar 

o debate para fortalecer, incentivar e articular políticas de formação de professores para a 

Educação Básica, objetivando uma formação docente inicial mais sólida. E, ainda, uma 

discussão proativa da qualidade das ações nos cursos de licenciaturas oferecidos pelas 

universidades, capaz de vincular a teoria à prática, visto que essa foi a maior lacuna apontada 

pelos professores, neste estudo de caso. Sendo assim, é necessário que haja mudança nos 

projetos pedagógicos dos cursos nesse aspecto, uma vez que essa abordagem é imprescindível 

e essencial para o desenvolvimento no início da profissionalização docente.     

Desse modo, com base na análise dos resultados norteada na pesquisa a qual nos 

propusemos responder por meio deste estudo, recapitularemos a nossa busca através das 

Considerações Finais, sintetizando todo o percurso percorrido durante esse processo de 

investigação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“É esta percepção do homem e da mulher como seres ‘programados, mas para 

aprender’ e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz entender 

a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do 

desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. Como prática 

estritamente humana jamais pude entender a educação como uma experiência fria, 

sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser 

reprimidos por uma espécie de ditadura reacionarista. Nem tampouco jamais 

compreendi a prática educativa como uma experiência a que faltasse o rigor em que 

se gera a necessária disciplina intelectual”.  
Paulo Freire 

 

 

 Ao iniciarmos esta pesquisa, não tínhamos a dimensão da multiplicidade de conexões 

cognitivas que seriam ativadas a partir dessa proposição. Assertivamente, esse fato coaduna 

com a percepção freireana de que somos seres programados para aprender, conhecer, ensinar, 

intervir o que provoca uma efervescente produção a favor do desenvolvimento da nossa 

autonomia intelectual, enquanto pesquisadores, e que nos responsabiliza expressar as lições e 

as colaborações suscitada nesta investigação. 

Buscamos mostrar, através deste estudo, uma visão histórica da Educação Superior a 

Distância no Brasil e o processo de implantação do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, 

enquanto uma política pública brasileira possível de responsabilizar-se pela formação dos 

professores da Educação Básica. O primeiro resultado evidenciado neste estudo de caso foi o 

perfil dos sujeitos pesquisados, cujo traço em comum entre eles era o desejo de ser um professor 

de matemática. O desejo impulsiona a ação, tornando-se realidade. Para os professores da nossa 

pesquisa, o desejo tornou-se real e possível, pois a universidade fez um caminho inverso do 

habitual: a UFBA, instituição pública federal, deslocou-se 800 quilômetros da capital baiana e 

chegou a Itamaraju, um município do extremo sul da Bahia, e essa ação é fruto da proposta de 

política pública de formação de professores, que articula o Governo Federal, os municípios e 

as Instituições de Ensino Superior.  

No estudo de caso dos professores egressos da licenciatura de matemática EaD, da 

UFBA, ofertado no Polo UAB de Itamaraju os resultados encontrados confirmam que esse 

curso representou um diferencial na vida de cada professor licenciado. Para alguns, foi a 

oportunidade de fazer o curso de licenciatura de matemática em uma universidade pública, sem 

contar o peso da federal da Bahia e realizar um sonho de criança, adormecido por vários anos, 

devido às dificuldades sociais, financeiras ou pessoais. Para outros, representou a dignidade 
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profissional, com melhorias salariais, habilitação para atuar com a disciplina que se identifica 

ou ingressar no mercado de trabalho.   

 As condições de acesso ao ensino superior no Brasil e em cidades do interior do porte 

de Itamaraju, ainda, é um desafio, principalmente, no que se refere à formação dos professores 

da Educação Básica. Nesse sentido, entendemos o quanto a Educação a Distância, por meio do 

uso de tecnologias e novas experiências de ensino com metodologias não-presencias, vem 

contribuindo nesses processos formativos. Com o Polo do Sistema UAB implantado dentro do 

município de Itamaraju, que fomenta a EaD, o município tem a oportunidade de continuar 

oferecendo formação aos seus professores e outros profissionais, configurando-se como um 

Polo regional dispersor de conhecimento sem contar que colabora de forma indireta para a 

socialização e aprimoramento do conhecimento técnico-científico, em especial, àquelas pessoas 

da região que têm dificuldades de acesso às instituições de ensino superior que, em sua maioria, 

estão distantes e inacessíveis.  

 Além disso, a continuidade e monitoramento desta política pública de formação de 

professores no âmbito do município Itamaraju, além de continuar preparando com qualidade os 

seus professores para o exercício pleno da docência, consequentemente, atingirá os alunos que 

terão uma educação com qualidade e com profissionais habilitados, melhorando o índice 

educacional da região.  

Sendo assim, o nosso objetivo com este estudo foi analisar as possíveis contribuições 

que o curso de licenciatura em matemática a distância trouxe para a prática pedagógica 

de seus egressos, enquanto docentes de matemática. Para facilitar o nosso caminho na busca 

de atingi-lo, construímos ainda dois objetivos específicos, a saber: traçar o perfil do egresso 

no que tange a: (a) atuação profissional; (b) formação ulterior a conclusão do curso.  

Com esses objetivos em mente, buscarmos responder a questão de pesquisa “Qual(is) 

contribuição(ões) um curso de licenciatura em matemática a distância pode trazer para 

os seus estudantes e para a sua prática pedagógica, enquanto futuros professores de 

matemática?” 

 

Respondendo a Questão de Pesquisa 

 

Na busca de responder a esta questão, investigarmos sobre as contribuições que o curso 

de matemática trouxe para prática pedagógica, a luz dos olhares dos egressos da primeira turma 

do Polo UAB de Itamaraju, obtendo, assim, elementos que nos possibilitou conhecer e 
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compreender a importância do processo de formação do professor de matemática da Educação 

Básica.  

A partir da análise dos dados coletados, e com vista a responder a nossa questão, 

podemos afirmar que a formação em matemática na modalidade EaD contribuiu para seus 

estudantes nos seguintes aspectos: 

1 – Processo de profissionalização – ingresso dos professores egressos no mercado de 

trabalho profissional, garantia da lotação na rede pública na disciplina de matemática, melhoria 

salarial, estímulo no prosseguimento nos estudos, e avanço na carreira profissional.  

2 – Transformar os acadêmicos em alunos criativos e pesquisadores – os professores 

egressos, em seus relatos, afirmaram que a formação acadêmica possibilitou o desenvolvimento 

da pesquisa e da critividade e enquanto docentes, eles também passaram a adotar essas posturas 

nas suas práticas pedagógicas, instigando os seus alunos, da mesma forma, a serem criativos e 

pesquisadores. 

3 – Apropriação do uso das TICs – mudanças em relação ao uso das TICs por parte 

dos professores egressos e adoção de práticas educativas, envolvendo ferramentas e softwares, 

a exemplo do GEOBRA e outros.   

4 – Formação Profissional – maior competência e autonomia, por parte dos professores 

egressos, com relação aos conteúdos da matemática em sala de aula e outras situações diversas, 

ampliaram os conhecimentos e a linguagem matemática, melhoraram e aperfeiçoaram as 

técnicas de exposição de conteúdo e a habilidade de resolver situações-problema. 

5 – Compromisso com o processo de construção da identidade profissional do ser 

professor – professores egressos comprometidos com o estudo e a busca pessoal de 

conhecimentos relativos aos seus fazeres e saberes, bem como envolvidos em projetos pessoais 

que visam, principalmente, o aumento da autoestima do estudante, a integração da escola e 

melhoria e intensificação do processo ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, o presente estudo oferece elementos para uma compreensão mais 

holística da proposta de formação dos docentes por meio da modalidade EaD. Acreditamos, 

também, que os resultados aqui apresentados possam servir de estímulo no sentido de pensar 

investigações posteriores que cooperem para o aprofundamento do tema abordado.  

 

Sugestões para Futuras Pesquisas 

  

Nosso trabalho investigou, a partir do depoimento dos egressos, a formação docente em 

matemática, ofertada na modalidade EaD, o que possibilitou ampliar as discussões científicas 
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no campo dessa modalidade de ensino. Contudo, ao longo do percurso investigativo, devido 

aos limites da própria pesquisa, surgiram inquietações que abrem possibilidades de novos 

estudos. Assim, partindo das reflexões e dos resultados deste trabalho apresentamos algumas 

sugestões para futuras pesquisas. 

 Do ponto de vista científico, seria bastante prudente se fosse realizado, também, um estudo 

comparativo entre os modelos pedagógicos de um curso de formação docente ofertado na modalidade 

EaD e outro na modalidade presencial propostos por uma IES integrante do sistema UAB e a partir da 

análise dos resultados obtidos, sob a ótica dos seus egressos, investigar as possíveis semelhanças e 

diferenças entre os modelos propostos no que tange a profissionalidade dos docentes.  

Esse aspecto não foi o foco do nosso estudo, contudo nos interessou a visão do egresso 

como um todo no que tange as contribuições do curso para o seu desempenho profissional 

(saber e fazer profissional) assim, uma outra pesquisa interessante seria acompanhar o 

desempenho na sala de aula de um ou dois licenciados e verificar se eles adotam posturas nas 

suas práticas pedagógicas que de fato instigam os seus alunos a serem criativos e pesquisadores, 

haja visto que nossa investigação evidenciou ter sido essa postura uma das maiores 

contribuições do curso de licenciatura de matemática, na modalidade EaD. 

E uma última sugestão, que da mesma forma nasce junto às nossas reflexões neste 

estudo, é investigar que tipo de problemas os alunos têm com relação ao uso potencial das 

ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem nos cursos de graduação, uma vez que os 

nossos pesquisados demonstraram que esse recurso didático-pedagógico não foi algo tão 

simples e fácil de lidar durante o curso de licenciatura, e a pesquisa retratou o perfil de egressos, 

em um curso de matemática EaD, centrados ainda no modelo de educação presencial com foco 

na sala de aula e valorização do acompanhamento sistemático do professor. 

Essas sugestões devem ser vistas como possíveis pontos para discussão no sentido de 

contribuir ainda mais no entendimento dos processos formativos na modalidade EaD, na esfera 

das políticas públicas de formação de professores e na compreensão sobre a prática dos 

professores egressos desta modalidade, servindo, assim, de inspiração para outras pesquisas. 
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ANEXO A – Transcrição das entrevistas com os professores de matemática em exercício 

 

ENTREVISTA 1 – (PM1)    

 

DATA: 22 de março de 2018 – Início: 14h32min. às 15h03min. 

 

Pesquisadora: Então, boa tarde. PM1, quero agradecer por colaborar no nosso Mestrado em Educação da Uesc, 

neste trabalho com os egressos da licenciatura em matemática a distância da UFBA, como professor egresso, na 

segunda parte da nossa pesquisa é muito importante ouvir você. 

 

Pesquisadora: Quanto tempo você já está atuando na educação, PM1? 

PM1: Eu atuo na educação desde 2011, antes de me formar. Comecei a estagiar, inclusive fiz um estágio pago, 

remunerado, no caso, pelo IEL, através do governo do Estado. E, aí antes de concluir o curso (conclui o curso, 

acho que foi em 2012) a gente fez esse estágio, e de 2011 para cá eu não sair mais da sala de aula. 

 

Pesquisadora: E todo esse estágio foi na área de matemática? 

PM1: Foi na área de matemática, eles aproveitaram o curso que eu estava fazendo, eu estava sendo licenciando 

em matemática e eles aproveitaram o curso e me direcionaram para matemática. Eu dei aula de matemática e 

algumas aulas também de física, porque geralmente assim: não tem professor de física e eles aproveitam o 

professor de matemática. Eu acabei entrando com a maior parte da carga horária com matemática e a menor parte 
com física. 

 

Pesquisadora: E o curso também ajudou em física, que você estava fazendo? 

PM1: Ajudou em física. Matemática ajuda em física, porque têm disciplinas voltadas para física. A gente vê 

algumas questões de matemática, algumas disciplinas de matemática que são direcionadas para física já visando 

essa cultura do Brasil que é se falta um professor de matemática, com certeza falta ainda mais professores de física. 

Aqui em Itamaraju, por exemplo, a gente não tem professor de física, e aí as faculdades já pensam isso. E a física 

usa a matemática. Então a matemática [...]. 

 

Pesquisadora: Então em um contexto, um ajuda o outro. E, PM1, por que que você escolheu seu primeiro curso 

em licenciatura de matemática? 
PM1: Délia, eu me identifiquei com matemática. Eu sempre fui bom em matemática desde os primeiros anos. 

Sempre fui bom em matemática, e eu me identifiquei. Eu não penso só que escolhi a matemática porque me 

identifiquei com a matemática, mas por dois fatores: primeiro porque eu gosto de matemática e segundo porque 

era um curso que foi oferecido por uma Universidade Federal, mesmo que foi um curso a distância, mas o primeiro 

curso a distância da Universidade, esse curso teve um nível muito alto, a universidade cobrou a tal ponto que no 

primeiro semestre 50% da minha turma já tinha deixado o curso. Então, para você vê que o nível não estava baixo, 

estava alto, e por conta disso, por essa disponibilização e por conta de eu gostar de matemática, acabei optando 

por fazer o curso em licenciatura em matemática. 

 

Pesquisadora: E, por que a distância? 

PM1: A distância porque eu moro em Itamaraju. Aqui em Itamaraju o curso mais próximo é em Eunápolis, o curso 

de matemática mais próximo é em Eunápolis. Como eu tinha meu trabalho, tinha família, não tinha essa 
disponibilidade para ir estudar fora, e abriu essa oportunidade aqui no Polo de Itamaraju, eu resolvi abraçar. 

 

Pesquisadora: E aí, ao final da licenciatura, você assumiu logo uma sala de aula? Como é que foi? 

PM1: Assumi. Logo depois da licenciatura, eu fiz um processo seletivo do Estado, não foi um concurso, mas foi 

um processo seletivo que a gente conhece aqui do Estado como REDA. E, eu comecei a dar aula de fato no Estado, 

agora não era mais um estágio, era um contrato de dois anos renováveis por mais dois anos. E aí eu fiquei dando 

aula nesses quatro anos e, depois, eu fiz um novo processo seletivo, venceu meu contrato de quatro anos e eu 

assumi a vaga deixada por mim mesmo, depois da seleção de novo. Então, o curso me deu essa condição, você 

sabe que a seleção, apesar de não ser um concurso, mas é uma seleção concorrida, têm trezentos, quatrocentos 

pessoas concorrendo para uma, duas, três vagas. E eu tive a condição de passar nessa seleção por duas vezes por 

conta da bagagem possibilitada pelo próprio curso de licenciatura. 
 

Pesquisadora: Antes você já tinha vivência em matemática? 

PM1: Não tinha. 
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Pesquisadora: A sua vivência foi... 

PM1: A minha vivência foi [...] eu carrego uma bagagem, sou filho de professora, sou irmã de professora, e eu 

trabalhava com comunicação, trabalhava em rádio. Eu não imaginava, ou não me imaginava em sala de aula, dando 

aula, não imaginava. Só que aí eu comecei, por conta do estágio da licenciatura, depois fiz o estágio remunerado, 

e aí eu comecei a gostar, a tomar gosto. Talvez aquilo já estivesse dentro de mim e eu não sabia. 

 

Pesquisadora: Dizem que a educação é só tomar da água e não parar mais. Enfim, com relação a sua carga horária 

hoje, como é que está? Qual é a carga horária sua semanal em sala de aula? 

PM1: Eu tenho vinte aulas pelo Estado e vinte pelo município. Então, eu dou aula em escola pública, são vinte 

horas e no Estado também são vinte horas. Agora, eu estou trabalhando só matemática. Dou aula de matemática e 
geometria, porque aqui no município a gente tem uma particularidade. Eles separaram geometria de matemática, 

exatamente para forçar o professor a trabalhar geometria. E tinha uma dificuldade de se trabalhar geometria na 

área da matemática. Então, o município optou em deixar uma parte da carga horária voltada exclusivamente para 

geometria.  

 

Pesquisadora: Mas é o mesmo professor de matemática que dá aula? 

PM1: É o mesmo professor, porque geometria é uma área da matemática. 

 

Pesquisadora: E em quantas escolas você está trabalhando hoje? 

PM1: São duas escolas. São vinte horas pelo Estado e vinte pelo município. Continuo dando aula pelo Estado no 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, que é uma das melhores escolas do município, escola que é referência; 
escola onde funciona o Polo da Universidade Aberta do Brasil, onde eu tive o prazer de cursar licenciatura em 

matemática pela UFBA, e, no município, eu dou aula na Escola Municipal Sizaltino, uma escola pequena, que fica 

no bairro de Santo Antônio do Monte e, enfim, estou gostando de trabalhar. 

 

Pesquisadora: Que bom! E quais as séries que você atua? 

PM1: No colégio Modelo é no ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. E no município a partir do 7º ano. 

 

Pesquisadora: E a carga horária é pesada, PM1? Quantas turmas? 

PM1: Na realidade são: 7º, 8º, 9º, só que no 9º eu dou aula de geometria e matemática. Nos outros, eu dou aula só 

de matemática. Não considero que seja carga horária pesada não, porque a gente conta por parte do município tem 

uma articulação, eles de certa forma nos ajuda, auxiliam muito com respeito ao planejamento e outras coisas. 
 

Pesquisadora: Então mais ou menos você tem umas cinco turmas? 7°, 8º, 9º ano; 1º, 2º, 3°? 

PM1: Seis turmas. 

 

Pesquisadora: E, você após terminar sua licenciatura em matemática, lá no Polo, você continuou a estudar Nilson? 

PM1: Continuei Délia. Como falei para você, meu primeiro contato com a escola, quando fui estagiar, eu já dava 

aula de física. E eu não conhecia nada de física, só de matemática. E eu tive que ter uma preparação para dar aula. 

Nessa preparação e nesse relacionamento com a física, eu acabei gostando de física. 

 

Pesquisadora: Se apaixonou? 

PM1: Me apaixonei por física e de uns anos para cá, em 2015, a Uesc abriu o curso de licenciatura em física a 

distância, e o Polo infelizmente não era em Itamaraju, era em uma cidade mais distante, em Itapetinga, no sudoeste 
da Bahia e como foi o mais próximo aqui da região que abriu, eu resolvi encarar. Na época, o pessoal falava: 

“rapaz, você é louco, vai lá para Itapetinga?” Eu dizia que era a distância e que ia fazer só as provas e tal [...]. E 

eu já estou concluindo esse ano [...]. 

 

Pesquisadora: Então, você é aluno de educação a distância já duas vezes de física e matemática? 

PM1: Exatamente. E estou fazendo mestrado que é um curso semipresencial, que eles exigem presença, a gente 

tem que ir todo final de semana, na sexta e no sábado. Na sexta a tarde e no sábado pela manhã. Semipresencial, 

mas de certa forma a condição de ter estudado, a experiência com o ensino a distância, me deu condições de encarar 

esse curso mais fácil, tenho muito menos dificuldade do que as pessoas que estão no ensino semipresencial pela 

primeira vez. Estou fazendo mestrado profissional, é um mestrado a nível nacional, da Sociedade Brasileira de 

Matemática. É um mestrado difícil de entrar, porque são vinte vagas apenas que a Uesc oferece por ano. Então, 
tem uma concorrência grande, tem uma prova que você faz pelo PAC, é o Exame Nacional [...] que acontece no 

Brasil inteiro, e graças a Deus no ano passado eu passei no Exame Nacional de Acesso e agora estou cursando 

também fazendo mestrado. 
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Pesquisadora: E o que você acha que mais propício para um aluno de educação a distância vencer essa formação 

a distância? 

PM1: Eu penso que a maior dificuldade no ensino a distância, é você não ter professor para ficar te alertando o 

tempo todo, o professor é como um anjo da guarda fica ali dizendo: rapaz não faz isso, vai por ali, vai por aqui, 

faz as atividades, fica de perto, no seu pé. No ensino a distância não tem isso, é você que tem que se policiar, é 

você que tem que se autodisciplinar na verdade. Você que tem que se cobrar saber que você tem um horário, você 

tem que se organizar para conseguir estudar um determinado conteúdo naquele prazo que eles dão para você 

estudar, acho que a dificuldade maior é essa. 

 

Pesquisadora: E essa formação que você buscou na licenciatura de física a distância, ela te ajudou, o mestrado 
também [...] Todas essas formações depois que você terminou a licenciatura têm te ajudado na sua prática? 

PM1: Tem ajudado. Porque a gente sabe que a licenciatura ela tem a área pedagógica, é mais área pedagógica. 

Você vê que tem a diferença entre bacharelado e licenciatura. O bacharelado você vai só estudar matemática, só 

estudar física, você não vai se preparar para enfrentar uma sala de aula. 

 

Pesquisadora: O seu foi bacharelado ou licenciatura? 

PM1: O meu foi licenciatura em matemática e agora licenciatura em física. Então, eu já tinha contato com as 

disciplinas que são da pedagogia e que preparam a gente para a sala de aula. 

 

Pesquisadora: Agora vamos voltar lá depois que terminou o seu curso de matemática. Você contou que já estava 

na sala de aula. Você encontrou dificuldades no início dessa prática pedagógica, enquanto professor de 
matemática? 

PM1: Olha Délia, apesar de a minha turma ter tido quatro semestres voltados para estágio. Nós tivemos estágio 

supervisionado 1, 2, 3 e 4. A gente teve disciplinas de estágios nos últimos quatro semestres. Eu penso que ainda 

há uma carência no sentido de preparar um docente para realidade que vai encontrar. A sala de aula apesar de toda 

a condição que a disciplina voltada para o estágio ela lhe dar para a sala de aula, toda parte teórica, toda preparação 

teórica, mas quando você chega à sala de aula, cada dia é uma coisa diferente, os desafios são maiores, você não 

tem uma sala homogênea, ao contrário, você encontra pessoas, dificuldades, encontra pessoas que rapidinho pega, 

mas tem aquela que tem dificuldades. Eu penso que os cursos de licenciatura deveriam focar um pouco mais na 

prática. 

 

Pesquisadora: E já que você encontrou essas dificuldades para trabalhar com essa heterogeneidade. Como você 
fez para superar isso? 

PM1: Olha, às vezes, o que a gente tem que fazer é dar atenção, eu sei que é difícil, a gente tem uma aula só, 

cinquenta minutos, a carga horária de matemática varia de três horas por semana, varia de série para série. Física 

são duas aulas por semana. Então, às vezes, é difícil você numa sala hoje, como a educação está, porque as salas 

estão superlotadas, trinta, quarenta alunos. Alguns alunos não compreendem aquele momento, a importância 

daquele momento, estar numa sala de aula para aprender, se capacitar, para crescer como pessoa. Eles vão para 

brincar, bagunçar e têm aqueles que têm interesse, mas que têm dificuldades. Então, geralmente, quando se tem 

interesse, quando a gente percebe o interesse do aluno, a gente trabalha a parte. Eu consigo através da avaliação, 

como a gente aprende na faculdade que a avaliação não pode ser apenas usada como um instrumento para você 

medir o aluno, mas é o momento também que lhe dá um feedback, saber qual a dificuldade que ele está enfrentando 

e a partir daí você começa a trabalhar as intervenções. Como eu vou trabalhar com esse aluno, o que eu posso 

fazer. Hoje, com essa tecnologia, com o YouTube, as videoaulas, a gente consegue direcionar (olha você precisa 
estudar isso, vou dar o nome do assunto aqui) e, se o aluno se dedica ele consegue melhorar. Experiências exitosas 

ao longo desse ano. 

 

Pesquisadora: Então, a dificuldade que você encontrou lá no exercício da prática, você mesmo foi tentando 

superar? 

PM1: É. A gente infelizmente a gente não tem apoio como deveria ter. Penso que apesar de todo investimento que 

tem na educação hoje, não é um investimento pequeno, a gente tem que ponderar isso, mas eu penso que esse 

investimento ainda não está sendo bem canalizado, e o professor, às vezes, fica sozinho na sala de aula com um 

peso, um fardo muito grande, uma responsabilidade muito grande e qualquer coisa que aconteça a culpa é do 

professor. Então, a gente tem que usar a dificuldade, já que o recurso é limitado, a gente tem que usar a criatividade 

para vencer as dificuldades. 
 

Pesquisadora: Então vamos conversar um pouquinho sobre a sua formação, lá na licenciatura. O projeto do curso 

em licenciatura em matemática foi desenhado em cima de competências e habilidades. As habilidades necessárias 

ao educador de matemática. Sobre essas competências e habilidades você poderia falar, quais foram as que o curso 

tratou de melhor forma? A gente até listou algumas aqui, caso você não se lembre, então: elaborar propostas de 
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ensino, aprendizagem de matemática para a Educação Básica, a questão do planejamento [...]. E, então dessas 

habilidades qual você julga que a sua formação tratou com mais detalhe e que você tem mais competência de usar 

hoje na sala? 

PM1: Deixa-me dar uma olhada [...]. Quando a gente ler e analisa os resultados de materiais didáticos, a gente 

teve um trabalho grande, teve uma época que estava escolhendo os livros didáticos para o ensino médio, você sabe 

que o Estado recebe de três em três anos, ele renova os livros didáticos. Então há um trabalho de escolha dos livros, 

o professor tem que saber escolher os livros, porque ele vai passar três anos trabalhando com o livro didático. E a 

gente teve em uma disciplina, eu não lembro o nome da disciplina, mas foi voltada para pedagogia em que se 

trabalhou um semestre inteiro dicas de como se observar livros, como comparar, como perceber se o livro traz 

mazelas, se o livro vai ser realmente aproveitado. 
 

Pesquisadora: Isso no curso de matemática? 

PM1: Sim. Outro detalhe é com respeito a questão da tecnologia. Eu penso que a universidade foi muito boa para 

gente no sentido de inovação tecnológica, eu creio que a universidade foi bem habitual, a gente aprendeu a usar 

algumas ferramentas, como por exemplo, GeoGebra. Alguns colegas que eu tive na época tiveram dificuldades de 

usar a ferramentas, fizeram atividade até para ser avaliados, só que esqueceram a ferramenta, nunca mais tiveram 

contato com ela. Mas eu tomei gosto pela coisa, comecei a manusear [...]. 

 

Pesquisadora: Você utiliza GeoGebra em sala de aula? 

PM1: Utilizo GeoGebra em sala de aula. Hoje, a gente tem salas equipadas com TV, a gente liga o notebook e o 

GeoGebra é uma ferramenta fantástica, ela nos ajuda a construir gráficos, você trabalha a geometria plana, a 
geometria espacial. Porque uma coisa é você falar para o aluno: olha a diagonal está aqui, outra coisa é você 

mostrar a diagonal, mostrar a diagonal em várias dimensões, virar o cubo e mostrar para o aluno. Então, isso acaba 

facilitando o trabalho da gente. Outra ferramenta que eles também nos deram condições de aprender e trabalhar 

foi o látex. Látex é uma linguagem escrito látex, mas é lido latec, porque vem da França, é uma linguagem de 

programação voltada para a matemática. Por exemplo, a linguagem html é voltada para a Internet, para você fazer 

sites, o látex você usa códigos, só que você faz voltado para a linguagem matemática. Por exemplo, você quer 

colocar os símbolos dos números naturais, os símbolos do pertence e não pertence, está contido, não está contido, 

contém, não contém, tudo isso você consegue com facilidade. Então, tudo isso o látex facilita para você, elaborar 

atividades, elaborar avaliações. 

 

Pesquisadora: Você já produziu alguma coisa sua mesmo usando essas ferramentas? 
PM1: Material didático não produzir não. Mas toda parte de avaliação, algumas atividades, toda parte de atividades 

que eu cobro, atividades experimentais na área de física, a gente usa látex para isso. E GeoGebra a gente usa em 

sala de aula, ferramenta fantástica, é como se tivesse levando o modelismo para dentro da sala de aula. 

 

Pesquisadora: Então esse desenvolver estratégias de ensino que favoreça criatividade, também está dentro dessa 

competência e habilidades [...]. 

PM1: E eu me esqueci Délia, quando fala em produzir material didático, materiais midiáticos que a gente produzia. 

Eles pediam sempre para a gente produzir vídeos. Teve uma época que alguns professores avaliaram a nossa, como 

seria nossa atuação em sala de aula através de videoaulas, então a nossa turma teve que produzir vídeos, isso aí 

acaba facilitando para você ter o contato. Eu, às vezes, já cheguei a produzir material para reforço para aluno em 

vídeo. Eu gravei uma aula em vídeo para o aluno e mandei pelo WhatsApp. E ele não estava entendendo e tinha 

que passar na prova, e eu mandei o material que não serviu só para ele, mas para vários colegas. 
 

Pesquisadora: Acredito que você responde aqui quais foram as disciplinas que ofereceram maior suporte para 

vocês no curso. Para você, então, foram as disciplinas relacionadas às [...]. 

PM1: Voltadas à tecnologia. 

 

Pesquisadora: Isso. 

PM1: Mas, assim, a base [...] a gente teve a base matemática, eu acho que a UFBA nesse sentido foi impecável. 

As disciplinas cálculo I, cálculo II, cálculo III, cálculo IV, deram a base matemática para a gente. E, as disciplinas 

algébricas também, elas forçam você aprofundar o conhecimento matemático. 

 

Pesquisadora: Mas você usa esses conhecimentos matemáticos em sala de aula com os alunos, ou esses 
conhecimentos de cálculo I e II tão intenso atribui a você? 

PM1: Na realidade, o conteúdo de cálculo I, II, III e IV você acaba não usando em sala de aula, porque é muito 

avançado para você trabalhar em ensino médio. Não é assunto para você trabalhar em ensino médio. Você trabalha 

derivada e integral, isso você estuda na faculdade. Mas quando você estuda essas coisas, conceito de limites, 

conceitos de derivados e integrais, você é obrigado a saber uma série de outras coisas, como: potência, radiação, 
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fração. Então essas disciplinas colaboram para o crescimento profissional do futuro docente. Não adianta você ter 

um professor com uma boa metodologia, mas, às vezes, ele não domina o conteúdo. Nesse sentido aí, a 

Universidade foi excelente. Ela preparou a gente muito bem do ponto de vista de dotar a pessoa de conhecimento, 

de ter domínio do conteúdo em sala de aula. 

 

Pesquisadora: Você atribui que essa característica do curso lhe ajudou no processo seletivo? 

PM1: Me ajudou muito. Tem me ajudado bastante. 

 

Pesquisadora: Você pode conversar com a gente sobre as metodologias e atividades desenvolvidas que também 

colaboraram na sua prática? Houve alguma outra disciplina, metodologia ou atividade que você desenvolveu para 
além dessas que você expôs, que você lembra, que você acha importante? 

PM1: Como o ensino é a distância, geralmente, praticamente todas as disciplinas elas são trabalhadas nesse perfil 

de ensino a distância. Algumas facilitavam as coisas em produção de materiais em vídeos, algumas facilitavam 

nesse sentido, mas a grande parte das disciplinas tiveram que ser moldadas para o ensino a distância. Mas uma 

disciplina que eu gostei de ter estudado e também abriu o leque para estudar outras coisas, outros assuntos, além 

da matemática, foi a STI Seminário Temático Interdisciplinar. A gente teve se eu não me engano, seis, talvez de 

quatro a seis semestres, onde a gente podia conversar, discutir vários assuntos no fórum, e essa disciplina foi muito 

fantástica, eu me lembro que eles no início, eles fizeram uma proposta da questão do aquecimento global, inclusive 

trouxeram para a gente vídeos de cientistas questionando o aquecimento global, que hoje há uma briga, alguns 

cientistas questionam o aquecimento global e que alguns acham que o aquecimento global não é responsável pelos 

problemas que a gente tem hoje, a poluição não causa o aquecimento global, não estão derretendo as geleiras. E 
outros já falam que a gente está contribuindo sim, a gente está acabando com as matas, a gente está prejudicando 

o meio ambiente. 

 

Pesquisadora: E essa ferramenta fórum, chat, vocês utilizaram bastante para discutir esse tema? 

PM1: A gente utilizou bastante, eu até quando colocou o vídeo dos cientistas que eram americanos, a gente sabe 

que os EUA, eles não querem se comprometer com nada, não se tem acordo voltado para o meio ambiente, eles 

sempre fogem, nunca assinam os acordos, e os cientistas eram americanos. Então é questionável isso.  

 

Pesquisadora: Então dessa disciplina, Seminários Temáticos, vocês trabalharam várias temáticas? 

PM1: Muitas. Meio ambiente, a questão de aceitar as diferenças, o Seminário Temático foi fantástico. Eu acho até 

que muitas coisas que a gente ver hoje em sala de aula, a gente conseguiu discutir no Seminário Temático. Foi 
muito bom! Os fóruns da UFBA realmente funcionavam. 

 

Pesquisadora: E era só virtualmente? 

PM1: Virtualmente. 

 

Pesquisadora: Não tinha nenhum momento que vocês integravam os seminários presenciais? 

PM1: Presencialmente não. Só virtualmente. A distância. 

 

Pesquisadora: Com outros polos? 

PM1: Com outros polos. Eram dez polos ao todo. 

 

Pesquisadora: Um diálogo bem interessante. 
PM1: Um diálogo interessantíssimo. Todo mundo defendia seu ponto de vista. 

 

Pesquisadora: Vamos falar um pouquinho sobre sua prática pedagógica hoje, que você desenvolve na sala de 

aula. Você pode contar quais as práticas que você desenvolve no seu cotidiano, com seus alunos, de 7º, 8º, 9º, 1º, 

2º [...], como é que o seu dia a dia, como você desenvolve a matemática com eles? 

PM1: Olha Délia, hoje a gente percebe que tem pessoas com dificuldade realmente em aprender a matemática. A 

gente tem aluno que diz: ah professor, eu não sou das exatas, eu sou das letras, eu sou das humanas. E eu sempre 

digo a eles que tem que caminhar por todos os [...], por exemplo, você joga vôlei, mas não te impede de bater uma 

bolinha, um futebolzinho, você tem que bater sua bolinha em todas as áreas. Então, matemática, tem muita gente 

que tem dificuldade, e a gente precisa trabalhar em cima dessas dificuldades. Matemática é [...] como se diria [...] 

a gente tem essa noção mesmo na faculdade, mas matemática, ela depende dos pré-requisitos, talvez mais do que 
qualquer outra disciplina. Você precisa [...], o que você aprendeu, você não pode descartar, você precisa daquilo 

ali, mais para frente você vai precisar. Você está no ensino médio e você usa conteúdos que são pré-requisitos e 

que são vistos lá no 5º ano, 6º ano, quando você já está começando a estudar com fração, potências, radiciação, 

essas coisas todas, vão ser cobrados lá na frente. Então, matemática ela exige muito que você aprenda e [...] não é 

decorar, é aprender mesmo e guardar. 
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Pesquisadora: E quando um dos seus alunos apresenta essa dificuldade, o que é que você faz? 

PM1: Exatamente, talvez a intervenção seja muito fácil de ser percebida, o aluno que foi muito mal e não 

conseguiu, por exemplo, se dá bem na tabuada [...], tabuada é uma coisinha básica, lá dos primeiros anos. Esse 

aluno teve essa dificuldade no início, talvez bloqueou, pronto, da tabuada para cá [...]. 

 

Pesquisadora: Chega ao nono ano sem ela [...]. 

PM1: [...] e isso vira uma bola de neve. Se ele não conseguiu dominar a tabuada, ele vai ter problemas nas outras, 

nos outros assuntos. Isso vai virar uma bola de neve. Vai chegar ao ensino médio, como a gente tem recebido, 

(porque eu dou aula também no ensino médio), a gente tem recebido alunos que chegam ao 1º ano sem saber as 

quatro operações. Ou seja, talvez, falta de interesse do próprio aluno, muitas vezes. A gente percebe isso em sala 
de aula, não tem interesse. Mas, às vezes, o aluno tem interesse, às vezes é dificuldade mesmo. E quando a gente 

percebe essa dificuldade, sinaliza o problema: Olha, você quer resolver isso? Então, você vai ter que estudar, você 

vai ter que resolver isso. Você está disposto a fazer isso? Se tiver, a gente dá as orientações, diz para ele como é 

que ele vai fazer para [...]. Porque a gente também não pode parar o conteúdo programático do Estado, do 

município, já vem tudo pronto. Já vem um pacote pronto. Você tem que trabalhar isso aqui, assim [...]. 

 

Pesquisadora: E tem uma cobrança? 

PM1: Tem uma cobrança em cima. Os assuntos transversais. Quais vão ser trabalhados? Esse, esse, esse. Quais 

são os projetos que a gente vai trabalhar? Esse, esse [...]. Já vem tudo definido. Então, se fala muito em ensino 

democrático, mas hoje o ensino já vem, parece que vem de cima para baixo, desenvolve modelos, alguns modelos 

até inspirados em realidade que não condizem com a realidade nossa, a realidade brasileira. São modelos que 
deram certos em outros países, mas se a gente for olhar a base de outros países, são trabalhados de forma diferente, 

uma base que dá certo. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a gente também faz a intervenção quando 

necessário a gente percebe que o aluno tem interesse, a gente trabalha o aluno. 

 

Pesquisadora: Você dá essas orientações para ele buscar fora? 

PM1: Exatamente. 

 

Pesquisadora: Na sala de aula você não consegue [...]. 

PM1: Na sala de aula é praticamente impossível. A gente abre o conteúdo com ele. A gente tenta ajudar até dentro 

das possibilidades, mas a sala de aula, só quem está dentro da sala de aula sabe como é difícil, porque a gente tem 

trinta, quarenta alunos, alguns dispostos a estudar, uns bons alunos, outros alunos com dificuldade. Então, você 
tem aquela [...].  

 

Pesquisadora: Então quer dizer que no espaço da sala de aula atual a aprendizagem é muito pouca? 

PM1: Dentro do horário, a aprendizagem vai ser para aquele que não tem dificuldade, dentro do horário da aula. 

A não ser que se faça um projeto como o Estado fez há algum tempo atrás, mas mesmo assim não usou como tinha 

que usar. E o próprio município tem o “Mais Educação”, o município tem o “Mais Educação”, tem o Letramento 

e tem o trabalho voltado para a matemática que a gente bate demais e cobra, e o município não cede, não sei 

porque, é com relação a usar a parte da matemática para tentar resgatar esse aluno. Usar a parte da matemática 

mais em cima disso, da dificuldade do aluno, mas não é assim. O “Mais Educação” trabalha a matemática, mas 

quer trabalhar a matemática páreo e passo com a série, aí fica difícil. 

 

Pesquisadora: Você pode me dá um exemplo de uma prática que você desenvolveu com um aluno, mesmo você 
dizendo que dentro da sala de aula a coisa está muito focada, já tem uma coisa pré-determinada. Mas você pode 

dá um exemplo? 

PM1: Nessa linha da gente indicar, a gente conhece hoje alguns sites que trabalha matemática, a gente tem alguns 

sites que trabalha inclusive conteúdos matemáticos. Tem o próprio site da Sociedade Brasileira de Matemática que 

a entidade que faz as Olimpíadas Brasileira de Matemática, o site tem, a Sociedade Brasileira tem um site voltado 

para capacitar o aluno na matemática. E esse site trabalha os assuntos de forma separada. Então, além disso, a 

gente tem o YouTube com aulas ricas. Eu tive caso de dois, três alunos em uma turma, se eu não me engano foi 

numa turma do 1º ano do ano passado, esse ano a gente tem também e está trabalhando, mas ano passado, a gente 

teve três alunos do 1º ano do ensino noturno. Esses três alunos eles receberam aquilo que te falei, e tinham interesse 

de melhorar. Eu dizia que eles precisavam melhorar, crescer, estudar engenharia. E eles tinham até uma certa 

facilidade com matemática, só que eles tinham aquele problema de pré-requisito. E eu falei com eles: Se vocês 
estudarem isso, isso e isso [...]. Dei o caminho, as videoaulas, e eles estudaram e melhoram absurdamente. O 

resultado no final do ano foi fantástico. 

 

Pesquisadora: Mas no seu dia a dia você abre o conteúdo com o aluno e leva lista de exercícios, como você 

trabalha a matemática? 
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PM1: A gente trabalha lista de exercícios, a gente trabalha atividades em grupo, algumas atividades, por exemplo, 

quando a gente trabalhou Lei dos Senos e Lei dos Cossenos, com triângulos. A gente fez questão de trabalhar, 

criar os triângulos na área da escola, a gente ia para lá, desenhava os triângulos no papel, media os ângulos do 

triângulo tudo ali pessoalmente. Eu pedia: Oh, mede daqui para lá, vamos fazer um triângulo deste poste para o 

muro para o portão, vamos fazer um triângulo aqui. Qual é o ângulo aqui? E aí a gente pegava esse triângulo ali 

na prática e colocava no papel, desenhava os ângulos. Isso facilitou para eles compreenderem Lei dos Senos, Lei 

dos Cossenos. A gente trabalhou a própria trigonometria. 

 

Pesquisadora: Nossa! Essa atividade deve ter sido muito interessante! 

PM1: Foi fantástica! A diretora ficou deslumbrada vendo os meninos. E eles ficavam entusiasmados. 
 

Pesquisadora: Isso foi com quais alunos? 

PM1: Alunos do ensino médio. Foram do ensino médio. Ensino fundamental a gente tem dificuldade maior, talvez 

porque, eu penso que o Estado ainda apesar de estar limitado, o Estado ainda dá condições para você fazer alguma 

coisa do que o município. 

 

Pesquisadora: A proposta do produto final do nosso mestrado é dar visibilidade para essas experiências exitosas. 

Você pode descrever o passo a passo dessa atividade? Preparei esse plano para colaborar.    

PM1: Foram duas coisas: o trabalho com os triângulos e o trabalho com maquete que serviu para a feira de ciências 

da escola, que foi um negócio também muito bom. 

 
Pesquisadora: Então, você pode sistematizar esse relato, pois já viajei com os alunos no pátio, fazendo as medidas, 

fazendo as relações. Então, se você puder descrever tudo isso, vai ser ótimo. Já estamos chegando ao fim, e gostaria 

ainda de ouvir sua opinião com relação ao curso. Se você pudesse mudar a proposta do seu curso de licenciatura 

de matemática a distância, você mudaria alguma coisa? Ou deixaria do mesmo modo que foi? Se você fosse mudar 

alguma coisa, o que você mudaria? 

PM1: Como eu falei com você, apesar do estágio ter sido presente em quatro semestres, eu penso que valorizar a 

prática um pouco mais dentro da licenciatura, seria interessante. Existe uma corrente hoje que cobra exatamente 

isso, preparar o professor mais na prática do que na teoria, e eu acho que o estágio teria que ser ampliado. Teria 

que a pessoa começar a estudar em contato com a escola. Mesmo que fosse como observador, como a gente fez 

no Estágio I, que foi para observar, o Estágio II também. A gente só fez a regência mesmo no estágio IV. Mas 

mesmo que seja como observador ou acompanhando, o estágio tinha que ser ampliado para os outros semestres. É 
uma coisa que eu defendo não só para o meu curso, mas para todos os cursos de licenciatura. Isso ia dar a condição 

para os futuros professores conhecerem um pouco mais a realidade das escolas, poder ter mais tempo para propor 

intervenções, no sentido de resolver os problemas da nossa educação. 

 

Pesquisadora: Então, o curso para você serviu? 

PM1: Serviu. E me deu bagagem. Hoje, eu entro na sala e falo sobre qualquer assunto naturalmente, e eu acho que 

ter essa bagagem é até melhor, facilita para você poder trabalhar outras coisas em sala de aula, como por exemplo, 

trabalhar recuperação de alunos com dificuldades. E isso foi muito positivo para mim. 

 

Pesquisadora: E a gente agradece muito. Muito obrigada!! 

PM1: Eu que agradeço. 

 
ENTREVISTA 2 – (PM2)  

 

DATA: 22 de março de 2018 – Início: 17h02min às 17h36min 

 

Pesquisadora: Nós estamos com PM2, egressa do curso de licenciatura de matemática a distância UFBA ofertado 

pelo Polo de Itamaraju que está colaborando com o nosso projeto de pesquisa do mestrado em Educação da Uesc. 

PM2: é um prazer estarmos conversando. 

PM2: O prazer é meu de está podendo contribuir. 

 
Pesquisadora: PM2, quanto tempo você está atuando na educação? 

PM2: Há vinte anos. 

 

Pesquisadora: E quantos anos na matemática? 

PM2: Oito anos. Tem tempo né? 

 

Pesquisadora: Por que você escolheu uma licenciatura em matemática? 
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2: Na realidade Délia, isso foi um sonho de criança. Desde que eu era criança, nem estudava ainda, já tinha aquele 

sonho. E um sonho a ser realizado, a gente espera a vida toda. Enquanto não se realiza. 

 

Pesquisadora: E por que matemática a distância? 

PM2: É uma modalidade que dá para a gente fazer, estudar e cuidar da família ao mesmo tempo. Porque, pode 

resolver tudo em casa. E é interessante, porque eu mesmo cuidava da minha família, tirava um momento para 

estudar, estudava à noite, e deu para fazer, para conciliar os meus afazeres. E também eu não tive muita opção, 

porque foi uma faculdade pública e não teve opção presencial. Porque a aula presencial para mim seria, se fosse 

no turno noturno, seria interessante para mim, se fosse presencial, porque a ligação entre eu e os professores, eu 

acho que eu me sairia melhor. Mas, no momento, o que surgiu foi a distância, e eu abracei. Foi difícil, mas foi 
maravilhoso. 

 

Pesquisadora: Então, valeu a pena? 

PM2: Valeu a pena. 

 

Pesquisadora: Ao final da licenciatura, você foi imediatamente para a sala de aula de matemática, ou você já 

trabalhava com essa disciplina? 

PM2: Não. Não trabalhava. Eu trabalhava em turmas do 1º ao 4º ano, e assim que terminou a faculdade já ingressei 

no 6º ao 9º ano.  

 

Pesquisadora: E, hoje em dia, qual é a sua carga horária? 
PM2: Vinte horas. Porque eu já trabalhei quarenta. Sempre quarenta, mas, em um período contrato, no outro [...]. 

 

Pesquisadora: E essas quarentas horas são em quantas escolas? 

PM2: Duas escolas. 

 

Pesquisadora: E em qual rede de ensino? 

PM2: Municipal, na escola Sisaltina e na escola do bairro do Prado. Só nessas duas. 

 

Pesquisadora: E nessas escolas, você trabalha só como professora de matemática? 

PM2: Com matemática e geometria. 

 
Pesquisadora: A geometria é separada, né? Nilson estava me falando. 

PM2: Separada. Sempre separa. A gente tenta, já tentei, já falei nas reuniões a importância do professor que leciona 

matemática o mesmo trabalhar geometria, porque não tem como separar. Como vou trabalhar matemática 

separando a geometria, e em uma aula só de geometria. 

 

Pesquisadora: E ocorrem casos que são professores diferentes? 

PM2: Sempre. E a necessidade de trabalhar matemática dentro de geometria é muito importante o mesmo 

professor, pois uma aula só na semana de geometria fica a desejar. Não acho bom. 

 

Pesquisadora: E o professor só de geometria não faz nada? 

PM2: Não dá tempo. 

 
Pesquisadora: Quais as séries que você está atuando hoje, porque você disse que dava aula do 1º ao 4º ano e não 

era de matemática. E hoje? Você dá aula em quais? 

PM2: É hoje mesmo que trabalho nessas daí. Na Escola Municipal Silsatina Barbosa. 

 

Pesquisadora: De 1º ao 4º ano? 

PM2: Não. Agora na alfabetização eu já trabalhei em quase todas as escolas do município. 

 

Pesquisadora: Certo. Então quais as séries que você trabalhou matemática? 

PM2: 6º ao 9º ano. 

 

Pesquisadora: E quantas turmas você tem hoje nessas escolas? 
PM2: Porque assim, eu posso contar, eu trabalho nos três 6º anos, no 8º e no 9º, mas no 8º e 9º só geometria. 

 

Pesquisadora: Você é concursada? 

PM2: Eles tiraram, porque o município não viu necessidade de estar contratando e contratando, então a gente ficou 

só com vinte. 
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Pesquisadora: Então, seu concurso é só de vinte horas? 

PM2: Vinte horas. 

 

Pesquisadora: Mas PM.2, depois que você terminou, que concluiu seu curso, você continuou a estudar? 

PM.2: Eu não parei nunca, porque estudar para mim é muito importante, não tem noite que eu não estude. Agora 

fazer curso, adquirir diploma, certificados, não. Eu fiz uma pós-graduação. 

 

Pesquisadora: E essa pós-graduação foi em que área? 

PM2: Matemática financeira e estatística. 

 
Pesquisadora: Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa pós-graduação em matemática. 

PM2: Foi a distância também. 

 

Pesquisadora: Ah, a distância [...]. 

PM2: Inclusive, foi interessante, um dia eu estava fazendo uma prova, que a gente abria lá a plataforma, assim 

como foi, porque nossos trabalhos ficam online, aí eu abrir lá e estava fazendo. Meu esposo resolveu viajar, recebeu 

um telefonema, e a gente teve que viajar as pressas, aí eu fechei. Aí, eu tive que voltar, pra eu continuar tive que 

fazer um trabalho de 150 páginas. Quase desisto, porque não aguentava mais de estudar, muitos problemas, 

desafios, resumos, então a parte mais difícil da pós foi essa. 

 

Pesquisadora: Mas esse trabalho todo que você teve, estudando nessa pós, ela te ajudou na sua profissão como 
docente? 

PM2: Sempre ajuda. Porque sempre a gente adquire experiências, conhecimento, a gente estuda também os 

conhecimentos das pessoas que a gente pesquisa, então está estudando, está pesquisando, está ajudando. 

 

Pesquisadora: Então você só fez a pós e agora você só está estudando em casa? 

PM2: A gente gostaria de continuar estudando, mas a gente não é reconhecida, mas a gente fica triste. Mas estudar 

mesmo, não para ter diplomas e mais diplomas. Eu estudo, porque tem que estudar. 

 

Pesquisadora: Você fala reconhecida como? 

PM2: Reconhecida financeiramente mesmo. Porque até hoje não sou reconhecida. Com a minha pós não fez a 

mudança de nível até hoje. Então, a gente fica triste, porque a gente ver as colegas recebendo a diferença 
significativa, enquanto a gente não tem. 

 

Pesquisadora: Mas no seu curso de matemática você foi reconhecida? 

PM2: Sim. O curso sim, a pós que ainda não. 

 

Pesquisadora: E depois que você concluiu a licenciatura em matemática a distância, você começou a dar aula, 

você encontrou muitas dificuldades? 

PM2: Não. Eu planejo muito em casa, não questão de escrever tanto, mas eu pesquiso muito, eu planejo, eu estou 

sempre inovando os meus conhecimentos. 

 

Pesquisadora: Então, você não teve nenhuma dificuldade? 

PM2: As dificuldades que eu vejo em sala de aula, já são aquelas dificuldades que eu já via na alfabetização, na 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª série. Então, os desafios com alunos normais, porque esses desafios são para o crescimento do 

professor. Então para mim, o aluno que faz o professor crescer é o aluno difícil. O aluno fácil [...]. 

 

Pesquisadora: E o que você chama de aluno difícil? 

PM2: É aquele aluno que quer enfrentar, é aquele aluno que falta carinho em casa, é aquele aluno que órfão de 

pai, mãe, de família. Eu tinha um aluno que chegou, pode contar? 

 

Pesquisadora: Pode. 

PM2: Eu tinha um aluno que chegou e falou assim: “professora!” Ele com problemas com colegas, com meus 

colegas professores. Mas ele para mim, eu via dificuldade no aprendizado dele e aquele desinteresse de fazer e eu 

aproximava, aquela dificuldade toda. Aí um dia ele estava revoltado, e ele queria falar, e eu perguntei o que estava 
acontecendo. Ele disse: “Professora, eu vou matar vocês tudo”. Eu falei: “Você vai matar?” Ele disse: “Vou matar 

todos os professores.” Aí eu disse: “Oh meu filho, no dia que você quiser matar me avisa antes, porque se eu tiver 

muito pecado eu vou me redimir com Deus.” Aí ele olhou para mim assim, e disse: “Não professora, eu acho que 

não vou matar a senhora não, porque eu nunca tive problemas com a senhora.” Então eu disse: “Mas para minhas 

colegas, você avisa que vai matar, para elas estarem se preparando.” Aí ele disse: “É professora, tem gente aqui 
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que vou matar.” Aí passou alguns dias eu trabalhando, porque eu não queria perder esse aluno, porque os desafios 

pessoais para mim são estes tipos de aluno, a carência mesmo que eu vejo. Aí passou uns dias e peguei a ficha 

para preencher, esse aluno não sabia a data de nascimento, ele não sabia o endereço, o número da casa. Então, 

fazer um trabalho com aquela criança seria um desafio. Quando eu tentei ajudar esse aluno sumiu da escola. Mas 

esse aluno é vítima da sociedade, porque a gente [...] 

 

Pesquisadora: Que turma é esse aluno? 

PM2: A gente quer ajudar muito, mas você não tem ajuda. Eu tive um outro caso de outro aluno também. 

 

Pesquisadora: Esse aluno é de que turma? 
PM2: Do 6º ano. Eu tive o caso também de outro aluno que eu cheguei na sala dos professores e pedi: “Gente 

vamos ajudar [...]” tinha duas colegas “[...] vamos ajudar, porque o menino não sabia nem abrir o caderno, 6º ano, 

e não sabia abrir o caderno”. Aí, as colegas ficaram “AH, BLÁ”, e outras [...] Aí não quiseram colaborar, não vou 

contar detalhes, aí ficou por aí, até o menino sair da escola. Então, o meu maior desafio é este, ajudar mesmo [...]. 

 

Pesquisadora: O aluno a permanecer na escola? 

PM2: Isso, a permanecer. Esses alunos difíceis, eu tento me aproximar.  

 

Pesquisadora: Nós estamos falando aqui sobre essas competências e habilidades do professor de matemática. E o 

projeto do curso de licenciatura de matemática foi concebido em cima de habilidades e competências. Daquelas 

que foram desenvolvidas no seu curso, quais aquelas que você julga que foram mais bem trabalhadas? E quais a 
que você acha que você tem domínio? 

PM2: Eu não sei nem dizer se foi tão bem trabalhado, por conta da distância, o professor presencial, a gente só 

tinha os tutores, que se desdobravam para ajudar, mas tinha hora que fugia muito da realidade deles. Mas ajudou 

muito a parte da tecnologia e a parte pedagógica também, aquelas matérias lá da parte pedagógica que a gente 

tinha que está escrevendo, estudando bastante, ajudou muito. Os cálculos, a gente teve que se virar mesmo. Então, 

a parte tecnológica para mim foi essencial, porque nós precisamos se atualizar, a gente no momento tinha 

dificuldade. Eu tinha um colega que não sabia ligar um computador e que hoje é dono de lan house, abriu escola, 

o meu colega hoje abriu escola. E ele tinha uma tremenda dificuldade, não sabia mesmo. Ele chegava à escola e 

ficava esperando, e hoje ele é dono [...]. Então contribuiu, porque um dos nossos desafios é isso também, a 

tecnologia. Nós precisamos de recurso para trabalhar com tecnologia também. 

 
Pesquisadora: E essas disciplinas que ofereceram suporte para você na sua prática pedagógica, você está falando 

da tecnologia? 

PM2: Sim. Muito importante. 

 

Pesquisadora: Esta você utiliza na sua vida como professora de matemática? 

PM2: Utilizo o tempo todo. É pesquisando. Inclusive, um dia eu estava na sala e os meninos tinham deixado os 

livros em casa, um grupo. Vamos fazer um trabalho em grupo e precisava do livro para responder. Aí, aquele 

grupinho estava com celular e a escola proibia. Eu acho errado proibir, mas eu me sinto a minoria, eu não posso 

falar, se os colegas, a maioria está dizendo que não é legal, então eu recuo. Aí, estava aquele grupinho ali, e eu 

cheguei e disse: “gente, vocês estão acessando o quê?” “Ah professora [...]”. Eles tentaram esconder. Eu perguntei: 

“O quê? Por favor”. Aí, eles estavam em outros assuntos. Aí, eu disse: “Pesquisem para fazer a atividade.” Aí, 

olharam para um lado e para o outro e começaram a pesquisar [...]. 
 

Pesquisadora: Qual foi a atividade? 

PM2: A atividade foi de Química. Eu estava dando aula na época de Química e Física. 

 

Pesquisadora: Não era de matemática? 

PM2: Não. Inclusive, eu aprendi muito. Queria continuar, mas não foi possível. 

 

Pesquisadora: E, do curso mesmo, do curso de matemática, quais foram as disciplinas, além da tecnologia, se tem 

mais alguma que ajudou você na sua vida de professora hoje nessa área? 

PM.2: Que ajudou? Álgebra Linear é muito interessante, porque você ver a álgebra [...] a base dela, e todas as 

disciplinas foram importantes. Mas você vê que vai trabalhar a Álgebra está presente em tudo, no simples triângulo 
que você vai demonstrar a Álgebra está presente. Então, eu vejo como um todo, foi importante o curso, entendeu? 

Teve disciplina no curso que eu queria ter aprofundado mais. 

 

Pesquisadora: Qual? 
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PM2: Oh meu Deus, como que eu vou lembrar aqui. Aquela que fala de finanças, de dinheiro, deixa ver se vejo 

aqui. 

 

Pesquisadora: Matemática financeira? 

PM2: É. Eu ainda comentei com um colega meu, como eu queria, porque eu gosto de lidar com dinheiro. Eu gosto 

de lidar com banco, cartão. Então ficou a desejar. Essa matéria que eu queria aprofundar muito, ficou a desejar. 

 

Pesquisadora: Das metodologias trabalhadas no curso de matemática, qual a que mais colaborou para o seu 

desempenho docente? Você teve alguma metodologia que foi aplicada na sua formação, que você trouxe para sua 

prática pedagógica? 
PM2: O curso todo foi bem tradicional, para resumir, foi tudo tradicional. 

 

Pesquisadora: Por que e o quê você chama de tradicional? 

PM2: Tradicional, porque eles não preparavam uma aula bem dinâmica. A gente fazia pergunta, às vezes, 

aguardava um dia, dois para ter respostas. Aí, tinha aquele professor “x”, que respondia rápido, entendeu? Então, 

a metodologia a distância deixa sim dificuldade na gente. 

 

Pesquisadora: E o que mais você fala que foi tradicional? 

PM2: Foi tipo um cara crachá mesmo. Eu queria uma coisa mais inovada. Mais jogos, mais recursos, o que eu 

gostei, foi que eles transformaram nós, os alunos, pesquisadores. E hoje, a gente não tem que dá nada, a gente tem 

que oferecer para eles pesquisarem, como é que fala? Fugiu aqui [...]. 
 

Pesquisadora: Caminhos? 

PM2: Caminhos, mostrar. Porque hoje não é o aprendizado em si em aula, porque eles têm como pesquisar, eles 

são pesquisadores. Então, aquele professor que limita o aluno só em perguntas e respostas com questionários, não 

acredito mais. Por isso que minha maneira de trabalhar é muito investigativa. Eu não gosto de chegar lá e [...] 

 

Pesquisadora: Então, a prática pedagógica que você está desenvolvendo em sala de aula é investigação? 

PM2: É. É sim. Se eu vou trabalhar matemática eu gosto de levar jogos, desafios dos jogos, os jogos da As, adição, 

multiplicação, subtração e divisão. Aí, joga os dados, os meninos vão ali interagindo. Aí, você vê que na primeira 

aula não deu certo, você vai precisar de outra. É oferecer, trabalhar tabuada brincando. Mostrar para eles que não 

é difícil trabalhar, que não é preciso decorar tabuada, é você compreender que a tabuada 16 x 4, termina com 
quatro, metade de quatro. É você mostrar o lado fácil do assunto, para que o aluno sinta prazer, chega em casa [...]. 

Eu trabalho muito isso: vocês chegam em casa gente, “mãe, cheguei” e jogam as coisas lá. Não. Vai fazer aquilo 

que foi proposto, vai pesquisar, vai estudar. Não estude só aqui. 

 

Pesquisadora: Oh PM2, e você tem essa prática com esses alunos, e aquele aluno que não aprende? Qual é o 

trabalho que você desenvolve? Como que você tenta recuperar esses alunos? Que estratégias você utiliza para que 

ele realmente aprenda? 

PM2: Délia, nós temos que a cada dia tentar buscar, não só o professor em sala de aula, mas o todo, a prefeitura, 

nós todos juntos. Por quê? Termina a aula, a gente não tem como ficar nesse mundo. Eu tento, na minha aula, eu 

tento. O aluno não conseguiu, eu vou me aproximar dele, chegar perto “vamos meu filho, você consegue, você é 

capaz, você é inteligente, gente descubra a inteligência que vocês têm”. Eu trabalho muito a autoestima dos meus 

alunos. Mas, a gente não consegue fazer muito, não consegue. Eu fiz um trabalho que eu achei muito proveitoso, 
que eu estava indo à tarde nos dias que eu não tinha aula cedo, eu ia à tarde. Mas aí é trabalho voluntário, nem 

sempre a gente pode. Fica o desejo. Aí, os meus alunos ficaram pedindo: “professora, vem!” E nem sempre a gente 

pode ir, porque a gente tem outras coisas [...]. 

 

Pesquisadora: O que você fazia com esses alunos? 

PM2: Eu trabalhava mesmo, levava livros, recortava, trabalhava a oralidade, e eu via o resultado, porque a 

quantidade de alunos na sala de aula não permite você perder muito tempo com um aluno. O tempo passa no piscar 

de olhos e aí acabou a aula. E o recurso que nós temos é pouco. 

 

Pesquisadora: Então, e a sua aula? Como é que você desenvolve uma aula, PM2? 

PM2: Eu chego na aula, eu dou bom dia, eu mando abrir o livro, eu trabalho a parte de oralidade, explicando tudo 
e começo minha aula. Na maioria das vezes é. Agora tem aqueles dias, que a gente já prepara uns jogos, um jogo, 

a gente já coloca no planejamento e chega na aula e aplica aquele jogo no intuito daqueles conhecimentos que 

você trabalhou no livro, no quadro mesmo, na oralidade. Você colocar na prática com jogo, você vê o resultado. 

Mas temos pouco recurso, pouco mesmo. Até porque para trabalhar uma videoaula, você tem que tirar seus alunos 

da sala, tira o outro aluno da outra sala, pelo menos se tivesse uma sala disponível, leva para cá, aí fica aquele vai 
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e vem, aquele desespero. Outro dia uma colega pediu: “B, cede seu horário, aliás, cede sua sala”. E aí meus alunos 

saíram da sala e eu vim para cá, passei atividade, comecei a trabalhar, estava até trabalhando as regras da 

divisibilidade, mas estava com minha atividade no quadro. De repente, a colega chega e diz: “Lígia, pode devolver 

seus alunos para a outra sala que eu já estou mandando vim os meus”. Eu falei: “Não, deixa eu terminar a aula, 

porque senão eu vou ter que corrigir, estou trabalhando aqui a oralidade”. E aí é toda uma perca de tempo. 

 

Pesquisadora: Por que você compartilhava o mesmo espaço? 

PM2: É uma troca de espaço. Porque só tem uma sala de vídeo. Aí no meio da aula sair de novo? 

 

Pesquisadora: Você utiliza esses recursos com eles? 
PM2: Ultimamente, eu não estou utilizando. Eu tenho todas as [...]. Eu invisto muito, eu faço um investimento 

pesado no que eu acredito, então eu tenho na minha casa, bastante CDs, eu até ofereci para meus colegas, não só 

de matemática, mas das novas regras de português, porque a gente não precisa só saber [...] 

 

Pesquisadora: E como é que você trabalha esses CDs de matemática com os alunos? 

PM2: Eu coloco o CD, dou pausa, mando eles explicarem, os que não compreenderam eu vou e explico, é 

participativo. Eu não passo o vídeo todinho para depois explicar, porque eu acho que [...]. 

 

Pesquisadora: Qual tipo de vídeo você passa? 

PM2: É de matemática mesmo, o assunto mesmo, o tema mesmo que eu estou trabalhando no livro, aquele tema 

que eu coloco lá, eu trabalho muito isso. Eu não gosto muito de fugir do assunto de matemática não. Só quando 
eu estou trabalhando e dentro de outras matérias tem a matemática. Inclusive, a gente tem que está atento, porque 

tem hora que no livro de geografia, tem um assunto, mas muitas vezes não vem. Outro dia, eu estava trabalhando 

com o livro do 6º ano, que tinha lá falando que na América Central tinha, parece que era dez países, não é se foi 

doze países. Aí eu falei: “Oh meninas, essa informação aqui está errada, porque na América Central são treze 

países”. “E tu sabe professora?” Eu falei: “Sei.” Então, fala aí. Aí peguei brinquei e falei né: “Bahamas, Barbados, 

Cuba, Costa Rica, El Salvador”. Aí, eles disseram: “Oh, professora, como é que você sabe?” Eu disse: “Meus 

filhos, vocês precisam conhecer não só a matemática”. A matemática está presente. Aí dentro daquilo ali eu 

trabalho a porcentagem, modifiquei o que estava errado. Então, o pouco de conhecimento que a gente tem, a gente 

tem que usar. Modifiquei e falei: “Olha vamos fazendo a quantidade de países certa, que são treze”. Não sei nem 

se ainda é treze, porque são tantas mudanças que, às vezes, a gente não acompanha. 

 
Pesquisadora: A próxima questão que vamos discutir com você é exatamente isso, experiências exitosas, que 

você já está contando para a gente. E como temos aquela proposta de fazer o registro dessas experiências exitosas, 

queríamos ouvir mais de você, caso tenha mais experiências e queira deixar registrada como foi desenvolvida com 

os alunos. E depois até pedir para que você descreva detalhadamente que a gente possa anexar no nosso trabalho. 

PM2: Eu acho muito importante falar a respeito do ensino da matemática hoje, são as quatro operações. Os alunos 

precisam aprender as quatro operações. Aí, as pessoas falam: “ah, mas é trabalho solto, não tem que trabalhar 

contextualizado?” Tem que trabalhar contextualizado, mas o que acontece hoje é que o nosso aluno, ele precisa 

saber interpretar. Délia, a dificuldade de interpretação é incrível. Quando eu pergunto a diferença de tal número 

para tal número, os meninos pensam logo que um é maior e o outro é menor. Aí, eu falo: “Gente, a diferença na 

matemática é a subtração”. Então, eu trabalho [...] gente, para mim não tem ensinamento melhor, não tem recurso 

melhor do que a oralidade, por experiência própria. Oralidade é o que fica. Tem momentos que eu mando o menino 

guardar o caderno, guardar lápis, guardar borracha e vamos brincar de oralidade. E eu vejo resultado, porque ali 
eu trabalho as quatro operações, trabalho regras da divisibilidade, se eu estiver trabalhando, MMC, MDC. Os meus 

alunos antes de ficarem tentando adivinhar, eles sabem a regra. Então, cada assunto é um tema que leva a outro, 

que leva a outro, então, não fica aquele aluno que não sabe interpretar com a cabeça da mente pequena. Porque 

nós estamos num mundo, onde a pessoa tem que aprender lidar com números, mas também interpretar o número 

do nosso dia a dia. Então, eu tiro meus alunos, o tirar é no sentido de eu falar para meus alunos que entra no 

supermercado, está lá os códigos, se vai na loja, tem que saber o número do sapato, então não tem como viver sem 

número, não tem como viver sem desafio. Então, eu procuro encantar os meus alunos nessa área da matemática. 

Porque eu acredito que a gente só aprende alguma coisa, quando a gente ama, quando a gente quer. 

 

Pesquisadora: E o processo de avaliação desses alunos, quais os instrumentos que você mais utiliza para avaliar? 

PM2: Olha, são perguntas e respostas, organização, participação em todos os assuntos que eu estou trabalhando. 
Meus alunos participam, eu fiquei um tempo fazendo participar, eu levo tudo pronto. Nada de só avaliar, prova 

para mim é apenas um recurso de replanejamento, prova e teste. Eu não gosto de prova, mas eu aplico porque eu 

quero saber. Como nós temos uma turma de vinte e cinco a trinta alunos, então para saber, aluno tal não aprendeu 

o assunto, então eu aplico a avaliação, é meu ponto de partida. 
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Pesquisadora: E sua formação? Como é que foi com relação as avaliações? 

PM2: Ah, foi dura, porque eu fiquei para recuperação por dois décimos e essa marcou, eu não esqueço nunca. 

Foram três, quatros dias, noites estudando que eu não suportei, mas foi bom. Sabe por que foi bom? Porque essa 

maneira dura de avaliar foi boa, porque ensinou pesquisar, e para eu exercer essa função, eu não posso ser uma 

pessoa fraca, que por qualquer coisinha estou morrendo. Eu tenho que saber que sou capaz para eu mostrar para 

meu aluno que ele é capaz. Se eu venci. Porque eu era dona de casa, eu trabalhava dois turnos e ia lá para o polo, 

corre lá, não desisti. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Mas eu consegui. Eu consegui e acredito nos meus alunos, o 

menor que se acha lá no cantinho, eu falo com meu aluno: você é capaz, você tem condição. Você é dez. 

 

Pesquisadora: Agora, se você, se PM2 pudesse mudar a proposta do curso de licenciatura de matemática a 
distância, você mudaria alguma coisa, ou deixaria do jeito que foi proposto? 

PM2: Mudaria. 

 

Pesquisadora: O quê? 

PM2: Eu não sei nem se mudaria esse curso. Porque assim, o objetivo de PM2 fazer esse curso foi continuar na 

sala de aula. E esse curso prepara o aluno para ingressar numa faculdade de engenharia. Eu via meus colegas mais 

novos, vou falar mesmo, porque a gente chamava de caçulo, eu via o potencial deles. Então, eu queria aprender a 

matemática crua também e não conseguia alcançar tudo igual meus colegas. Mas, as matérias que já faziam parte 

daquilo que eu já vivi, já vivenciei, e que foi curso de PCN, de prova, então o meu conhecimento prévio que eu já 

tinha me ajudou. Por isso que hoje, eu valorizo esse conhecimento prévio do meu aluno. Eu nunca acho que o meu 

aluno é um ser vazio. Eu utilizo o que ele tem. A gente tem muita mania de ficar, muita gente se queixando: 
prefeitura não oferece isso, governo não oferece isso, ninguém oferece. Mas eu não, eu trabalho dedo com meus 

alunos, diferença de menino e menina, diferença de cores de roupa, trabalho o gráfico fazendo com eles mesmos 

ali na sala. Só não sou muito de tirar, porque para tirar o aluno da sala, levar para algum lugar certo né? Vou fazer 

a pesquisa tal, mas aí não tem como sair. Mas o que eu puder fazer para ajudar meus alunos, na minha sala eu faço. 

 

Pesquisadora: E o que você mudaria no curso então? 

PM2: Eu fazia duas modalidades de curso, um para aqueles alunos que quisessem ingressar no curso de engenharia, 

entendeu? [...]. 

 

Pesquisadora: Esse é o bacharel. 

PM2: É. E fazia outro mais em cima do conhecimento, até o ensino médio. E já dentro desse curso criar jogos 
mesmo, mais práticos, que demonstrasse que dava certo ali na hora. Tipo, a equação de 1º grau, equação de 2º 

grau, por exemplo, hoje eu acredito que no Polo tem, que chegou depois a balança, de estar demonstrando. 

 

Pesquisadora: Sempre teve. 

PM2: Não. Na nossa época não tinha. Chegou depois, chegou ao final do curso, chegou bloco, chegaram muitos 

recursos. Inclusive nas escolas do município, eu já enfrentei alguns problemas de ter alguns materiais da gente 

trabalhar, ábaco, bastante, se abrir lá o armário, tem. E na época, eu estava até na coordenação do “Mais Educação”, 

eles falaram o seguinte: “É só para o Mais Educação”. Eu falava: “Gente, para com isso. É para o aluno”. Dei a 

responsabilidade ao professor para usar o produto e devolver tudo organizado nas caixas. Se você vê o material 

que eu tenho da época que eu trabalhava na alfabetização, você diz que é novo. Eu tenho tudo o que é forminha de 

recortar EVA, eu tenho, você precisa ver as coleções de livros. Então investir, investir. Porque eu acredito que se 

é um pedreiro vai ter as ferramentas dele, eles se viram para comprar. Então, por que eu, enquanto professora, não 
procuro melhorar comprando o meu material? Porque se eu comprei é meu. Mas eu posso compartilhar. É meu, 

mas eu posso compartilhar com meus colegas, com meus alunos. A gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Vai servir 

para quê? Lá em casa não tem nem ninguém que vai ser professor nem gosta.  

 

Pesquisadora: Então PM2, eu fico muito agradecida, por esse primeiro momento, primeiro não, já é segundo. E 

agradecê-la e, também, pedir a gentileza por esse amor todo que você tem a educação, por essas práticas todas, 

que você descreva então esse momento que você achou tão significativo e nos devolva para anexarmos ao nosso 

trabalho.  

PM2: Eu que agradeço e vou descreve e devolver sim. 

 

Pesquisadora: Obrigada. 
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ENTREVISTA 3 – (PM3)  

 

DATA: 26 de março de 2018 – Início: 18h02min às 18h36min 

 

Pesquisadora: Bom dia. Nós estamos aqui com PM3, egresso do curso de licenciatura em matemática da UFBA, 

pelo Polo de Itamaraju. Muito obrigada PM3, por participar da nossa pesquisa de mestrado da Uesc. 

PM3: O prazer é todo meu. 

 

Pesquisadora: PM3, nesta primeira parte da entrevista nós vamos conversar sobre as condições da sua docência 

atual. E você? Quanto tempo trabalha na educação? 
PM3: Délia, quanto a gente ingressou na licenciatura, houve aquela necessidade de estagiar. E eu acho que o 

estágio conta como uma parte da docência. Nós estagiamos, mas eu entrei pelo IEL, no quarto semestre já comecei 

a atuar pelo IEL, e se eu pegar esse prazo que nós entramos no estágio, somos como professores mesmo. Só que 

recebemos como estagiários, mas nós aplicamos avaliações, nós passávamos notas, a gente fazia o processo de 

professor mesmo. Com esse tempo todo, eu tenho oito anos de docência. 

 

Pesquisadora: E no IEL você trabalhou com matemática? 

PM3: Sim, trabalhei com matemática. A gente trabalhava com um projeto de ressignificação da dependência. Era 

um projeto do governo do Estado, que fazia com que os alunos que eram repetentes, estudavam no turno oposto 

para recuperar o tempo perdido, para não ficar retido na disciplina, no ano, ele avançava, porém, tinha que fazer 

as disciplinas que estavam pendentes no turno oposto. E eu trabalhei no IEL, durante dois anos. E depois com 
minha vida profissional mesmo, tem mais seis, completando oito anos de docência. 

 

Pesquisadora: PM3, porque você escolheu uma licenciatura em matemática? E matemática a distância? 

PM3: É curioso, matemática a distância e ainda numa universidade pública. Muitas pessoas ficam dizendo que 

isso é para doido. Eu, particularmente, sempre gostei de cálculo, sempre fui apaixonado por números em si. Sempre 

tive facilidade, e sempre fui muito curioso em relação a exatidão das coisas. E a matemática nos propõe isso. E eu 

sempre fui encantado, mas não tinha essa vontade de fazer a distância. A distância foi pela minha idade. Eu terminei 

o ensino médio muito novo, com quinze anos de idade, e, ou tinha que ir para fora fazer um curso presencial, ou 

tinha que continuar em Itamaraju, fazendo particular que só tem a SESEB, ou então a distância, que só tinha 

Unopar na época. E minha mãe falou que eu não ia sair, por enquanto eu ia continuar estudando até surgir uma 

faculdade próxima, ou então quando você chegar aos 18 anos de idade, ficar maior, você resolver o que quer. Só 
que apareceu essa oportunidade, a UAB oferecendo dois cursos de licenciatura, esse de licenciatura em 

matemática, que eu vi como oportunidade e resolvi fazer, graças a Deus fui aprovado. Fomos a primeira turma a 

terminar esse curso, porque na verdade era a primeira turma, então foi um curso de experiência. Um curso que foi 

tão exigido de nós, começamos com 50 alunos e terminamos com 13. 

 

Pesquisadora: No final da licenciatura, você fez o estágio pelo IEL, e depois de quanto tempo você começou a 

ser professor de matemática na rede? 

PM3: Eu entrei no exercício da profissão de professor no mesmo ano que eu terminei o curso de licenciatura em 

matemática. O interessante foi que nesse mesmo ano fui convidado para trabalhar numa escola particular de ensino, 

e aconteceu uma tragédia na minha vida, eu quebrei minha perna e tive que me ausentar deste trabalho. E Deus é 

tão maravilhoso que quando eu recuperei, eu tinha feito a seleção do REDA, eu fui convocado logo quando 

melhorei da perna. E no mesmo ano, terminei a licenciatura, recebi o diploma, quando estava trabalhando 
aconteceu a tragédia, quebrei minha perna, mas eu estava trabalhando numa rede particular, depois eu sair, devido 

a situação da perna. Mas quando eu comecei a melhorar, quando recebi a recuperação, em sequência fui convocado 

para trabalhar no Estado. Estou até hoje. 

 

Pesquisadora: Qual a sua carga horária atual, e quais as escolas que você trabalha na rede. 

PM3: Eu comecei no Estado, comecei estagiando pelo IEL no Estado. O IEL é um instituto que faz com que o 

estudante tenha oportunidade de estagiar em uma rede estadual de ensino e que disponibiliza um valor bem abaixo 

do que realmente precisa o estagiário. Porém é uma forma que você, querendo ou não, se aperfeiçoar, se 

profissionalizar. Eu fiquei dois anos estagiando no IEL e logo depois comecei pelo REDA, por um processo 

seletivo e estou até hoje. 

 
Pesquisadora: Tudo pelo Estado? 

PM3: Tudo pelo Estado. E nesse meio período, porque eu trabalhava vinte horas, um turno só, houve uma proposta 

do município que me chamou para trabalhar na parte do Ensino Fundamental II. E, eu trabalhei três anos nesse 

Ensino Fundamental, na prefeitura de Itamaraju. Porém, ano passado, eu fui aprovado em outro processo seletivo 

de Prado, e eu abri mão de trabalhar pelo município de Itamaraju e trabalhar pelo distrito de Prado, que é Guarani 
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e é próximo de Itamaraju, tanto é que daqui a pouco eu tenho que ir para lá. E eu já tenho dois anos no Guarani. E 

eu resolvi abrir mão, porque é um contrato do município de Itamaraju. Então, atualmente eu estou trabalhando na 

Rede Estadual e na Rede Municipal de ensino, mas na Rede Municipal do município de Prado. 

 

Pesquisadora:  E nessas escolas que você trabalha atualmente? Você é professor de matemática? 

PM3: No município do Prado, sim. Trabalho do 6o ao 9o ano na disciplina de matemática. Lá, realmente eu exerço 

a profissão do que eu terminei o curso de licenciatura em matemática, porém, no Estado, ele tem um déficit muito 

grande de professores da área de ciências da natureza, e depois do meu estágio, que eu assumi logo o Estado pelo 

REDA, eu fui logo intimado para assumir as aulas de física. Uma disciplina que tem muito a ver com a matemática, 

porque ela tem muito cálculo, envolve muito número em si, e, foi onde eu aprendi a gostar muito da disciplina, 
aprendi a atuar, aprendi a gostar das coisas, os números, os cálculos, as formas que nós aprendemos no curso de 

licenciatura em matemática e aplicar no básico da física. E isso me motivou muito a estudar e continuar a aprender 

sobre a física. E nesse percurso, eu fiz uma complementação de física e hoje atuo no Estado como professor de 

física. 

 

Pesquisadora: Então, você continuou estudando e fez a complementação de física. E fez mais alguma formação, 

depois disso? 

PM3: Bom. A gente sempre precisa estar aperfeiçoando nossos conhecimentos da matemática. Hoje, a gente vê 

que a clientela, os nossos estudantes, eles estão [...], a sociedade hoje mudou, e vai evoluindo a cada dia, e nós 

precisamos evoluir também. Temos os métodos de aplicação, a forma de como lidar com o estudante e houve essa 

necessidade, tanto no Ensino Fundamental II quanto no Ensino Médio. Eu já fiz uma especialização do ensino da 
matemática, e estou fazendo agora um após de física, no ensino da física também a distância, porque aqui na nossa 

região, infelizmente esses cursos são escassos presencialmente. 

 

Pesquisadora: Então, a distância ajuda? 

PM3: Muito. Muitas pessoas falam do curso a distância, que não é um curso tão vantajoso, as pessoas quando 

terminam, não tem muito conhecimento, não conseguiu barganhar uma quantidade de conhecimento necessário 

para exercer a profissão. Mas isso, quem nunca estudou, não pode falar nunca sobre isso, porque fui estudante de 

um curso de licenciatura a distância, e eu tenho total convicção de que nós conseguimos alcançar um conhecimento 

que, particularmente muitos do que fizeram presencialmente não têm esse arcabouço de conhecimento que nós 

conseguimos conquistar durante o período do curso. E eu acho que [...]. Até eu mesmo, antes de fazer um curso 

de licenciatura a distância, sempre critiquei, eu dizia, sem está presencialmente, sem estar próximo um do outro, 
consultando um professor, tirando sempre as dúvidas quando você tem a necessidade, você não conseguiria atingir 

tal nível de conhecimento. Mas isso caiu por terra, quando eu comecei a fazer esse curso a distância e, hoje, como 

eu mesmo falo para outras pessoas, não pensaria como não seria um curso a distância, nós não teríamos essa 

facilidade que nós temos hoje. 

 

Pesquisadora: Você não encontrou dificuldades para fazer o curso a distância? 

PM3: A gente não fala em dificuldades, porque realmente, o curso a distância requer um pouco de experiência na 

parte de informática, porque você tem que está com o básico de conhecimento para questionar, fazer perguntas, 

para ter uma noção do ambiente virtual e muitos não conseguem ter esse conhecimento, e não têm esse tempo todo 

para isso. Mas, na verdade, o curso a distância requer um pouco de tempo sim, e requer também de nós um pouco 

de responsabilidade, porque, muitas vezes, o curso presencial não tem muitas responsabilidades que um curso a 

distância. Você faz o tempo, onde você acha mais necessário. E, às vezes, nós achamos necessário o pouco, que 
na verdade é muito. 

 

Pesquisadora: E como você fez para superar essas dificuldades com o tempo, com a tecnologia? Como que você 

conseguiu vencer? 

PM3: Eu já tinha um pouco de noção de informática e a nossa turma tinha [...], nós fizemos um pacto de união. 

Tudo o que eu não tinha de conhecimento, pegava de um colega que tinha conhecimento mais do que eu. E isso 

era recíproco. Aquela coisa que ele não tinha, e eu tinha, eu passava para ele. Nossa turma conseguiu se formar, a 

gente fala até hoje quando nos vemos, a gente destaca essa conquista nossa de se formar em um curso de 

licenciatura em matemática a distância. O grande destaque disso tudo foi a nossa união, o nosso entrosamento. E 

essa parte mesmo de desenvolver tudo em conjunto. 

 
Pesquisadora: Com relação à proposta pedagógica da licenciatura? Já se passou algum tempo, mas a proposta 

trabalhou na medida de desenvolver com os alunos as competências e as habilidades. A gente trouxe até umas aqui 

para que você retome, relembre, e nós gostaríamos de conversar com você e saber quais dessas competências o 

curso em licenciatura em matemática trabalhou melhor com a turma de vocês? 
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PM3: Eu era um estudante que esperava muito do professor trazer o conhecimento até o aluno, do educador vir 

com o conhecimento. E eu tinha isso comigo, o professor era a fonte do conhecimento. E hoje, com o curso de 

licenciatura, mostrou que nós, os estudantes, o aluno é a pessoa importante no processo de aprendizagem, não 

precisa tanto do educador. Uma das estratégias é sobre a pesquisa. A gente aprendeu muito sobre isso, pesquisar, 

fazer com que tudo aquilo que nós tivéssemos dificuldade, nós procuraríamos respostas para isso. Lógico que 

quando nós não conseguíamos encontrar respostas, sempre tínhamos auxílio de um professor a distância, Salvador, 

que conseguia tirar essas dúvidas. E foi a primeira estratégia que eu trouxe para minha vida profissional foi 

incentivar o aluno a ser um pesquisador, a ser um aluno procurador do conhecimento. Nós, na verdade, somos uma 

ferramenta para ele conseguir alcançar o tão sonhado conhecimento, objetivo de vida. 

 
Pesquisadora: Então, você atribui essa: desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade. Dessas 

daí, qual que você acha que o curso melhor trabalhou e que você hoje tem mais domínio na sua prática? 

PM3: Essa de desenvolver a criatividade, pelo curso de licenciatura, como foi a distância, nós trabalhamos muito 

com a parte de TICs, Tecnologia de Informação, muita tecnologia envolvida neste processo de aprendizagem. E a 

criatividade nisso é absurda. Quando eu trabalho com os alunos do Ensino Fundamental II, na parte da matemática, 

a geometria é uma área da matemática muito abstrata para os alunos, e a partir desse curso em licenciatura em 

matemática, eu aprendi a transformar esse grande abstrato em um mundo virtual, que nós poderíamos aplicar na 

parte da Tecnologia de Informação, trazendo um data show, algumas formas mais apresentativas aos alunos, que 

fizessem com que os mesmos se encantassem e tirassem o mundo abstrato da geometria em si. Nós, nas disciplinas 

de Tecnologia de Informação, ou STI, que era na parte temática e interdisciplinar [...]. 

 
Pesquisadora: No Seminário Temático Interdisciplinar? 

PM3: Isso. Nós trabalhávamos muito sobre isso. Nós gravamos vídeos no YouTube, e procurávamos meios de 

atrair o público em geral. Nós não tínhamos alunos, não estávamos estagiando, mas o público era a própria Internet, 

eram os próprios usuários que quando assistiam nossas aulas, comentavam em que precisaríamos melhorar. E isso 

nos ajudou muito a pesquisar e procurar formas diferentes de trazer o abstrato ao mundo real. Então, esse curso de 

licenciatura trouxe muito essa parte de tecnologia, porque está inserida no nosso dia a dia. Se você trazer papéis, 

ou desenhar no quadro, mesmo você tendo uma ótima apresentação em desenho, você nunca vai conseguir trazer 

de uma forma tão interativa e tão atraente ao estudante, essa colocação da parte da geometria, não só da geometria, 

mas de outras áreas da matemática em si. Então, a criatividade em si foi na parte do tecnológico. 

 

Pesquisadora: Quer dizer que a disciplina que mais ofereceu suporte na sua prática atual é? 
PM3: Seminário Temático Interdisciplinar, todas, na verdade, contribuíram um pouco com isso. Eu tinha bastante 

dúvidas em relação a alguns conhecimentos que não existiam na parte de conteúdo mesmo da matemática de 

cálculo, pré-cálculo, na parte de álgebra, muitas coisas eram obscuras a mim ainda. Eu tinha muitas dúvidas em 

relação a isso, e foram sanadas quando o professor trazia exercícios e colocava para procurarmos os assuntos. E a 

gente pesquisava mesmo. Eu acho que hoje se nós levássemos ao aluno tudo pronto para ele apenas debruçar, nós 

não estaríamos fazendo com que ele fosse pesquisador. E uma grande conquista desse curso de licenciatura em 

matemática, foi essa parte de pesquisador do conhecimento. 

 

Pesquisadora: E você hoje na sala de aula? Quais metodologias você realmente utiliza e por quê? Nós 

conversamos sobre o que era desenvolvido por você.  Agora, nós queremos saber, quais metodologias você utiliza 

e por quê? 

PM3: Eu sempre procuro utilizar metodologias que atraem o alunado, a nossa clientela. E hoje a gente pratica 
muito jogo. Os jogos hoje para a criança em si, eles são [...]. A gente já fez uma pesquisa que eles são bastante 

atraídos por jogos. Numa linguagem matemática, podemos usar estes jogos e fazemos muito isso na nossa prática 

atual. Eu gosto muito de aplicar jogos, uso bastante recursos audiovisuais, e a gente apresenta o material, o curso 

em si, os métodos em sequência e sempre pesquisando como o aluno desenvolveu a tal disciplina. Hoje, a gente 

tem uma dificuldade no Ensino Fundamental II, eu não sei se é em todos os locais do Brasil, mas, nesta região 

onde estamos inserida, nosso aluno do Ensino Fundamental II tem um grande problema na base da matemática. 

Às vezes, ele vem do Ensino Fundamental I com um déficit de base na matemática. E quando nós tentamos inserir 

o que se deve inserir no Ensino Fundamental II, ele é vítima, é presa fácil dos conteúdos metodológicos que devem 

ser inseridos. Mas a gente lembra que estamos em um mundo pesquisador. 

 

Pesquisadora: E o que você faz exatamente com esse aluno que não aprende esse conteúdo de matemática? Qual 
é o trabalho que você faz com ele? 

PM3: A gente sempre faz um processo de separação. Nós separamos, a gente tem uma equipe muito boa da 

coordenação no colégio municipal, que a gente separa, vê quais alunos que têm essa dificuldade, e voltamos a 

trabalhar a base matemática, as quatro operações, a tabuada em si, que é a parte principal, se não houver a 

multiplicação, ele não vai conseguir atingir os outros conhecimentos de qualquer ano do Ensino Fundamental, do 
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Ensino Médio. Então, nós retornamos mesmo o que eles deveriam ter aprendido lá no Ensino Fundamental I, lá 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Pesquisadora: E as estratégias que você usa são as mesmas que você trabalha com os alunos que aprenderam 

normalmente? 

PM3: Não, porque senão fica uma coisa diferente, a realidade é outra. Se a gente aplica os mesmos métodos para 

os alunos que já têm esse conhecimento, essa capacidade, se torna uma aula chata, se torna uma coisa não atrativa 

para eles. Então, quando nós identificamos que esse aluno, que está com esse problema, que não tem uma base, 

através de pesquisa, de diagnósticos que nós fazemos através de perguntas simples de tabuada ou de operações e, 

quando nós vemos, e observamos que ele não conseguiu atingir o mínimo necessário, então nós separamos, não 

de excluir, mas de procurar uma melhor forma de atrair este aluno, sem interferir no aprendizado do outro que já 
tem esse conhecimento, para não atrapalhar no rendimento da turma. 

 

Pesquisadora: Você poderia contar para gente um pouco sobre uma experiência exitosa com o trabalho da 

matemática? Inclusive este também é um foco da nossa pesquisa, de buscar a prática de vocês e colocá-la em 

evidência. A gente vai deixar um plano de ação para você organizar melhor esse pensamento. Mas, para nossa 

entrevista seria bom você relembrar um pouco essa prática e depois sistematizasse no plano. 

PM3: Eu tenho vários exemplos, várias histórias muito bonitas em relação aos meus alunos em si. Porque, hoje, 

tenho uma visão de matemática diferente do que eu via antes, aquele bicho papão, aquela coisa que não atraía os 

olhos e, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu reverter esse quadro, aquele pensamento tão ruim, tão negativo da 

matemática. 

 
Pesquisadora: Mas qual foi a atividade, a tarefa, o momento em que você desenvolveu com essa turma? 

PM3: Como eu falei, a gente tem que atrair o aluno de uma forma. E nessa turma do 9o ano, tinha dois alunos, que 

eles não tinham nenhuma vontade, nenhum desejo. E tinha muita resistência em trabalhar matemática. O nome de 

um é M, o nome do outro era P. E eu trabalhei lá na Liberdade, no municipal de Itamaraju. E, logo no início do 

ano eu deixei claro, falei para eles que a matemática sem a base é morta, que não há condições de alcançar tanto 

conhecimento se não tem base. Dava exemplos de casa sem base, que poderia cair a qualquer momento e trouxe 

para eles a base da matemática, trazendo jogos, músicas para gravarem, porque eles não tinham base na 

matemática, não sabiam a tabuada. E eu trouxe jogos e regras de formas de aprender a tabuada de uma forma 

cantada e outra através dos dedos, não contando na somatória, mas multiplicando de uma forma bem gostosa e 

bem rápida, bem prazerosa. E eles conseguiram alcançar, e disseram: “professor, eu nunca imaginava aprender a 

tabuada no 9o ano”. Eu dizia para eles que a gente nunca é tarde para aprendermos. E eles, depois de terem 
conquistado o tão desejado conhecimento na tabuada, eles se interessaram ainda mais. Eu trazia jogos, como eram 

cinco aulas, porque a geometria era junto com a matemática, eu sempre trazia, quando tinha duas aulas de 

matemática. Eu falava para eles para trabalharem o raciocínio lógico e levava, sempre levo até hoje nas minhas 

aulas de matemática, jogos de interação e raciocínio lógico. E o que eles mais se identificaram foi com o jogo do 

xadrez, eu falei, expliquei, ensinei todas as regras, e o M em si, me surpreendeu muito. Ele tinha o raciocínio 

lógico muito aprimorado. Eu explicava para ele, e ele pegava de uma forma tão rápida que dava prazer em 

apresentar tudo o que a gente conhecia. No final do ano, teve uma competição na escola, eu e o colega R, professor 

também. Ele (M) já estava ganhando de mim no xadrez, ele estava estudando mais do que eu, já tinha mais 

experiências nos jogos, em jogadas em si, estratégias, do que o próprio professor. Isso me trouxe um êxito na 

minha vida profissional, ele foi um destaque muito grande. Ele está terminando o Ensino Médio e graças a Deus, 

onde passa ele diz que o professor de matemática mudou o pensamento dele e o atraiu os olhos, porque antes eu 

não tinha essa atração pela matemática. 
 

Pesquisadora: Então, vamos deixar o plano com você para registrar essas experiências maravilhosas. Agora, 

vamos fechar a nossa conversa com uma pergunta que se você pudesse mudar a proposta pedagógica do seu curso 

de licenciatura de matemática a distância, você mudaria alguma coisa? Ou deixaria o curso do mesmo modo que 

foi proposto? Caso você mudasse, o que mudaria? 

PM3: Eu mudaria a parte do estágio. Eu acho que no estágio, que quando nós apresentamos a parte final do curso, 

faltou um pouco de transdisciplinaridade, de uma coisa mais diversificada. Nós nos aprofundamos muito no 

conhecimento da matemática e deixamos a desejar muitos métodos pedagógicos. Eu vim aprender e aperfeiçoar 

através da prática. Mas que deveria ser feito isso, antes do final do curso. A parte do estágio deveria estar no 4o 

semestre. Então, eu mudaria essa parte do estágio, deveria ter um tempo de duração maior, e deveria ter um pouco 

mais de engajamento dos responsáveis, para trazer essa parte pedagógica tão importante para nós. As concepções 
metodológicas, as concepções pedagógicas, foram poucas aplicadas no nosso curso de matemática. Foi muito 

restrito a ensinar todos os conhecimentos matemáticos. Hoje, eu falo que aprendi muita coisa que não aplico no 

Ensino Médio e no Fundamental. Muitas coisas que não são aplicadas na parte docente [...]. 

 

Pesquisadora: Enquanto professor de matemática [...]. 
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PM3: Enquanto professor de matemática [...]. 

 

Pesquisadora: Precisava de mais [...]. 

PM3: Exatamente, mais suporte pedagógico, de como tratar o aluno, de como vê o aluno e de como deve criar 

estratégias para atrair esse aluno E nós não tivemos esse suporte que deve ser essencial para alcançar êxito na parte 

profissional. 

 

Pesquisadora: Nossa PM3! Foi um prazer muito grande conversar com você. Quero agradecer esse momento. 

 

ENTREVISTA  4 – (PM4)  

 

DATA: 30 de março de 2018 – Início: 17h12min às 17h44min 

 

Pesquisadora: Boa noite. Estou aqui com PM4 também egresso no curso de licenciatura em matemática a 

distância da UFBA, e também vai colaborar com nossa pesquisa de mestrado. 

PM4: Boa noite. 

 

Pesquisadora: Quanto tempo você atua na educação? 

PM4: Mais ou menos doze anos. 

 

Pesquisadora: E na docência de matemática? 
PM4: Docência de matemática, tem uns três anos. 

 

Pesquisadora: E por que você escolheu a licenciatura de matemática? 

PM4: Eu queria ter uma graduação. Matemática na minha cidade, foi o primeiro curso que teve na universidade 

pública. Então eu fiz o vestibular e passei. E passei, mas não era em vista na minha mente fazer matemática. Mas 

depois que comecei a cursar, eu gostei da matemática. E gosto de trabalhar matemática com meus alunos. 

 

Pesquisadora: E por que um curso a distância? Como foi esse curso? 

PM4: Foi muito proveitoso Délia, porque como alunos temos que buscar o conhecimento, estudar e ser responsável 

pelo nosso estudo. Então, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Foi muito complexa essa faculdade a 

distância. 
 

Pesquisadora: Por que essa complexidade? 

PM4: Porque eu acho que se tivesse professores, aulas presenciais com todos os professores, todas as matérias. E 

também mesmo que tivesse videoaulas e o professor, e o nosso tutor, ele foi como um professor, porque ele deu a 

aula mesmo, só que não tinha condições dele trabalhar com todas as matérias, então isso, deixou um pouquinho 

[...], mas a gente buscou e conseguiu chegar na etapa final. 

 

Pesquisadora: E, ao final da licenciatura, você assumiu logo a sala de aula? 

PM4: Porque eu não sou concursada, então, eu já havia trabalhado antes e depois, que eu comecei a fazer o curso 

de matemática, não faltam escolas para eu dar aula, sempre sou convidada a trabalhar. E sempre eu trabalhei desde 

que terminei o curso de matemática, nunca parei de trabalhar. 

 
Pesquisadora: Qual sua carga horária atual? 

PM4: vinte horas. 

 

Pesquisadora: Em qual rede? 

PM4: Municipal. 

 

Pesquisadora: Em quantas escolas você está trabalhando? 

PM4: Na rede? (ruídos) 

 

Pesquisadora: E nessa escola você atua só como professora de matemática? 

PM4: Sim, matemática e geografia. 
 

Pesquisadora: E quantas séries? 

PM4: São duas séries, 6o ano e 8o ano, geometria, 6o ano, matemática. 

 

Pesquisadora: E após a conclusão da sua licenciatura, você continuou a estudar? 
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PM4: Eu estou estudando, não suficiente, mas eu preciso estudar, porque você fica trabalhando, no meu caso, 

como eu sempre trabalho com 6o ano e 7o ano, você precisa estar se atualizando, estudando, porque você [...]. No 

9o ano, eu nunca trabalhei, nem ensino médio. Então, a gente precisa estar estudando, porque a gente fica tão 

focada em estar buscando materiais para trabalhar com aquela série que você está e acaba deixando de lado, de 

estar se atualizando, para caso aconteça de você precisar, pegar uma série, você já está ali atualizada com os 

conteúdos. E eu preciso estar fazendo isso. Aos poucos eu estudo. 

 

Pesquisadora: Mas você fez algum curso de formação depois que terminou o curso, ou só está com a licenciatura. 

PM4: Eu só estou com a licenciatura. Fiz uma pós-graduação em mídias na educação. 

 
Pesquisadora: E essa formação que você fez em mídias te ajudou na sua prática pedagógica? 

PM4: Sim. Muito boa. O uso de recurso tecnológico, pena que a escola não dispõe destes recursos para a gente 

estar trabalhando. Então, fica um pouco difícil de trabalhar. Na escola, não tem laboratório e fica complicado você 

passar para os alunos. 

 

Pesquisadora: Mas na área da matemática, você ainda não fez, não continuou seus estudos não? 

PM4: Em casa, mas específica de matemática, ainda não. Mas estou esperando oportunidade para fazer uma pós 

na área específica. 

 

Pesquisadora: E depois que você terminou a licenciatura, você disse que foi logo dar aula. Você sentiu dificuldade 

em estar dentro da sala de aula? 
PM4: Eu não senti, porque já atuava antes de fazer o curso de licenciatura em matemática. 

 

Pesquisadora: Em quais séries? 

PM4: Eu atuei nos primeiros anos que comecei a dar aula, foi na Educação Infantil. 

 

Pesquisadora: Então, você já tinha um pouco de experiência em sala? 

PM.4: Sim. Já tinha experiência. E, além disso, quando estava fazendo a faculdade dei aula também de ciências. 

 

Pesquisadora: E ao iniciar a atividade com aulas de matemática, você não sentiu dificuldades? 

PM4: Não. 

 
Pesquisadora: E com relação a sua formação? A proposta pedagógica do curso, a formação do professor de 

matemática propõe o desenvolvimento das competências e habilidades do educador matemático. Lembrando um 

pouco lá do curso de licenciatura, quais as habilidades que você acha que foram melhor desenvolvidas no seu 

curso? A gente até deixou algumas para você recordar um pouco. Quais dessas você acha que o curso de 

licenciatura realmente desenvolveu? 

PM4: Analisar as propostas, os trabalhos e desenvolver as estratégias para trabalhar em sala de aula, juntamente 

com o coordenador. 

 

Pesquisadora: Então, desenvolver essa criatividade, autonomia, flexibilidade? 

PM4: E nos foi proposto, nós fizemos o estágio numa escola estadual, onde o coordenador da faculdade veio nos 

observar. Então, foi muito bom a experiência de estar trabalhando com o ensino médio, e vendo a dificuldade dos 

alunos. Você vai para o ensino médio, achando que os alunos estão naquele nível, e você vê a dificuldade de alguns 
e estar procurando recursos para estar ajudando. 

 

Pesquisadora: Então, você acha que dentro da proposta do curso, você hoje tem mais domínio em quais dessas 

competências? 

PM4: Elaborar propostas de ensino para aprendizagem da matemática. Porque para você dar aula de matemática 

no conteúdo, você tem que estar seguro do que está fazendo e fazer da melhor forma possível. Buscar a melhor 

forma de estar ensinando os alunos na aprendizagem. 

 

Pesquisadora: E quais foram as disciplinas. Eu sei que já tem tempo que vocês formaram, mas quais foram as 

disciplinas durante seu curso de formação que te deu mais suporte para prática pedagógica? 

PM4: Pré-cálculo foi uma das matérias do primeiro semestre. Foi o que nos fez relembrar a matemática do ensino 
médio e do fundamental II também. Porque eu fiz magistério na época e não tive aquela matemática do ensino 

médio. Então, a gente teve que voltar para o começo, e foi muito bom rever, e foi o que deu o início dos nossos 

cálculos, foi o pré-cálculo, muito importante. O início foi até difícil, muitos alunos ficaram [...], uma evasão muito 

grande. Então, foi muito bom, geometria também. O estágio supervisionado, os seminários [...]. 
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Pesquisadora: E destas, quais você [...]. Você já destacou cálculos, mas tem outra que você [...]. 

PM4: Foi desenho geométrico. Foi em geometria que eu gosto muito. 

Pesquisadora: Te ajudou bastante na sua prática hoje? 

PM4: Muito. 

 

Pesquisadora: Relembrando um pouco as metodologias e atividades que foram desenvolvidas durante seu período 

de formação pela universidade, quais que colaboraram para sua prática? Que atividades que você visualizou no 

curso que mais colaborou? 

PM4: Eu trabalhei no meu estágio, no primeiro ano do ensino médio, e hoje eu trabalho com o fundamental II. A 

proposta é sempre de acordo com a série que você estar trabalhando, e você está buscando recursos que sejam 
adequados para aquela série que você estar trabalhando. No meu caso eu trabalho com o 6o ano, e vejo a dificuldade 

que os alunos têm, já vem do 5o ano sem saber as operações, a tabuada. 

 

Pesquisadora: Mas alguma coisa no seu curso, na sua formação, você lembra, te ajuda hoje? 

PM4: Ajuda muito. Quando começamos o estágio mesmo, foi muito bom, acrescentou muito. Deu mais segurança 

para a gente ter na sala de aula, na educação básica do ensino médio. 

 

Pesquisadora: E hoje, que prática você desenvolve dentro da sua sala de aula? Conta para a gente um pouco sobre 

essa prática dentro da sala. Como você desenvolve suas aulas? 

PM4: Nós temos uma sequência didática que nós seguimos. De quinze em quinze nós nos reunimos com o 

articulador e temos uma sequência e trabalhamos essa sequência. Nem sempre dá para você conseguir dar os 
conteúdos todos nesse período. Então, você não pode correr contra o tempo, porque o aluno tem que aprender. A 

gente não pode pular, deixar para trás o que ele não aprendeu. Tem que frisar mais naquilo que o aluno tem 

dificuldade. Então é essa minha meta. 

 

Pesquisadora: Mas quando você vai trabalhar essa sequência, como é que você trabalha? Como você desenvolve 

esses conteúdos? 

PM4: Minha preocupação com meus alunos, agora é: que eles têm muita dificuldade na divisão, nas operações. 

 

Pesquisadora: Como você trabalha essa divisão com eles? 

PM4: Eu trabalho no início com bingos. Dou a cartela, e vou trabalhando, falo com eles que quem preencher todas 

as cartelas e acertar todas, eles ganham uma premiação, uma balinha. Então é de incentivo. Depois disso, desse 
bingo, desse diagnóstico que eu fiz para ver as dificuldades dele, eu fiz uma lista todos os dias, todos os dias eu 

tiro uns dez minutos e pergunto oralmente a tabuada e eles respondem. E, eu falei quem fechar a folha todinha e 

acertar[...]. É um incentivo para eles estarem estudando, porque os pais em casa não ajudam os filhos a estudarem. 

E se eles não tiverem incentivo para estudar, eles não têm jeito, eles voltam do mesmo jeito. Então um incentivo. 

Eu dou a tabuada, pergunto, eles trocam as folhas e outro colega corrige a do outro colega, vê a pontuação e conta 

quantos pontos acertou. O outro fica ansioso para saber quantos acertaram, quantos erraram. E o outro colega fica 

curioso também para saber do colega, se acertou ou não. Eu acho que isto está ajudando muito, porque eles 

perguntam todo dia quando eu chego se vai ter hoje, e dizem que estudou muito. Então é um incentivo muito 

grande. Eu disse a eles que vai ter um campeonato de tabuada, então está sendo muito bom este trabalho que estou 

fazendo com a tabuada. 

 

Pesquisadora: E aquele aluno que não aprende, como você trabalha com ele? 
PM4: A gente tenta, eu fico preocupada e me tira o sono. Eu pensei em casa hoje, em trabalhar um turno e dá uma 

assistência no período oposto para estar ajudando esse aluno, porque você está no caminho em que o aluno está lá 

[...], e fica difícil, porque a sala hoje está muito cheia, quase quarenta alunos, e fica difícil você dar atenção para 

todos os alunos. Para ajudar esse aluno que está com dificuldade, o único recurso seria esse, no turno oposto para 

estar ajudando individualmente. 

 

Pesquisadora: Mas você tem essa disponibilidade para atender esse aluno em turno oposto? 

PM4: Sim. 

 

Pesquisadora: E a escola também oferece esta oportunidade para estar trabalhando com este aluno? 

PM4: Não. O ano passado teve o “Mais Educação”, que eles poderiam [...] eles ajudavam bastante. Mas este ano 
não vai ter na escola o “Mais Educação”. Mas, este projeto é meu mesmo, não é da escola não. Em um turno 

oposto, uma vez na semana para dar um reforço para esse aluno. 

 

Pesquisadora: Mas no cotidiano da sala de aula você vê muita dificuldade com esses alunos? 
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PM4: Muita dificuldade. Muitos desses alunos vêm da área rural, e eu vejo dificuldade para estar ajudando este 

aluno, não tem uma receita para ajudar, como estou falando de trabalhar no turno oposto, muitos moram na zona 

rural, como eles virão para a sala de aula? Às vezes, esse aluno [...] no início do ano, a escola não estava com livro 

suficiente, e matemática precisa. Eu deixava os alunos que moram na zona rural levarem os livros para estarem 

visualizando, fazendo as atividades.  

 

Pesquisadora: A escola tem problema com livro didático também? 

PM4: Agora não. No finalzinho da primeira unidade, eles conseguiram livros, e eu consegui dar para cada aluno. 

 

Pesquisadora: E você já contou um pouco da experiência que você está desenvolvendo com os meninos com o 
campeonato, mas você tem outra experiência exitosa que você gostaria de relatar para a gente durante a sua prática 

como professora de matemática? 

PM4: Eu trabalhei com a EJA, me identifiquei muito. Os alunos adultos têm muita dificuldade em aprendizagem, 

a autoestima muito baixa, então você tem que trabalhar bastante a autoestima e trabalhar no dia a dia deles com 

atividades de fácil entendimento para eles. 

 

Pesquisadora: Mas você tem alguma experiência exitosa que você trabalhou com eles? 

PM4: No momento, que eu me lembre [...]. São várias coisas que a gente faz. 

 

Pesquisadora: Vou deixar com você um plano para você registrar uma experiência exitosa, pode ser esse 

campeonato que você está desenvolvendo com mais detalhes, para que a gente possa socializar na nossa pesquisa. 
Ou esta atividade com a EJA, se você quiser relatar também. 

PM4: Na EJA, tivemos também um campeonato com várias atividades com eles, foi muito gratificante. Eu tive 

alunos, como eu relatei para você de 70 anos, que trabalhava no setor público e não sabia o que era raiz quadrada. 

E foi saber quando estava estudando comigo e ele achou fácil. Meus alunos do 6o ano já falam assim: “professora, 

a senhora vai dar raiz quadrada? Nós estamos com medo de raiz quadrada, é difícil”. Eles já colocam que a 

matemática é aquele bicho de sete cabeças, que fala de raiz quadrada. Antes de conhecer já fica com receio, com 

medo. Mas não é esse bicho papão. Quando a gente ensina da melhor forma possível, eles aprendem com 

facilidade. Eu dou exemplos concretos dentro da sala de aula mesmo, mostro a medida da sala de aula, falo o que 

é uma raiz quadrada e fica legal. 

 

Pesquisadora: Então, você trabalha com exemplos práticos com eles? 
PM4: Sim, com medidas [...]. Eu levei uma medida que eu comprei para trabalhar fração com eles, e os alunos 

adultos têm fácil entendimento quando leva o material concreto para trabalhar. É muito bom, teve um dia que foi 

pizza, para a gente estar dividindo. Foi muito bom trabalhar com adultos. 

 

Pesquisadora: Você pode contar para a gente essa experiência da pizza, se tiver foto pode colocar para ilustrar. 

Tenho certeza que o que você desenvolveu foi bem interessante. 

 

Pesquisadora: Voltando ainda para o curso de licenciatura, você deixaria o curso como foi proposto? Ou faria 

alguma alteração, se você pudesse fazer? 

PM4: Não. Eu acrescentaria, mas foi um curso tradicional, onde tivemos que estudar mesmo a matemática de 

forma [...]. Eu achei muitos cálculos. Precisava mais de didática, jogos, mais o lúdico. Mas a matemática 

tradicional, levou a prosseguir a trabalhar, quem quisesse dar aula em faculdade, fazer um mestrado, foi muito 
gratificante. 

 

Pesquisadora: Muito obrigada por ter concedido esse momento com a gente. 

PM4: Na dificuldade, eu aprendi. Você vê que seu trabalho não foi em vão. Muitos alunos são apaixonados por 

matemática. Quando eu chego na sala tem alunos que “gritam: matemática!!!”. Enquanto, têm outros alunos que 

acabam não gostando, acredito que por causa da dificuldade. 

 

Pesquisadora: Se a gente pudesse contagiar aqueles alunos que têm dificuldade. 

PM4: Eu tive um aluno que tinha uma baixa estima. Ele dizia que era burro, que não conseguia aprender 

matemática. Eu fui conversando com ele e disse que se ele quisesse ele conseguia, que ele é inteligente. Ele era 

muito bom em tecnologia, entendia tudo de celular, eu perguntava a ele qual celular mais atual, ele sabia tudo de 
tecnologia, mas ele não estudava. Ele falava que trabalhava durante o dia e não tinha tempo de estudar. Eu falei 

que tempo todo mundo tem, que ele deveria tirar um tempinho à noite, uma hora antes de deitar. Eu dizia: “Você 

reza, faz uma oração, pede a Deus sabedoria e estuda, que você vai conseguir. Um dia você estuda [...] (porque ele 

não sabia as operações, não sabia a tabuada), você estuda um pouquinho à noite todos os dias, que você vai 

acumulando”. Outro dia, eu entusiasmei, porque ele falou que queria fazer uma faculdade e que seria ser professor 
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de matemática. E ele começou a desenvolver. E eu vi que a autoestima dele tinha melhorado. Ele já estava mais 

responsável. 

 

Pesquisadora: É da EJA? 

PM4: Não. É do 6o ano. Mas eu me identifiquei muito com a EJA. 

 

Pesquisadora: Professor é bom, porque tem várias modalidades que pode atuar. 

PM4: Eu atuei desde a educação infantil até o fundamental II. São muitas experiências. 

 

 
ENTREVISTA 5 – (PM5)   

 

DATA: 03 de abril de 2018 – Início: 10h30min às 10h51min 

 

Pesquisadora: Boa noite PM5. Quero te agradecer por participar da nossa pesquisa de mestrado em Políticas 

Públicas pela Uesc. PM5, quanto tempo você atua na educação? 

PM5: Boa noite, eu atuo na educação, exatamente há sete anos. 

 

Pesquisadora: E na docência de matemática? 

PM5: Exatamente, há sete anos. 

 
Pesquisadora: PM5, por que você escolheu a licenciatura em matemática? 

PM5: Desde o ensino fundamental e ensino médio, sempre tive um domínio maior em matemática, e por isso optei 

licenciatura em matemática. 

 

Pesquisadora: E por que uma licenciatura a distância? Um curso a distância? 

PM5: Pela flexibilidade de estar estudando e fazer meu próprio horário, que seria inviável fazer isso em um curso 

presencial. Então, esse foi o meu motivo de escolher o curso a distância. 

 

Pesquisadora: E, ao final dessa licenciatura, você assumiu logo a sala de aula? 

PM5: Sim. Até antes de terminar a licenciatura já fazia, já estava fazendo prática como professor de matemática. 

 
Pesquisadora: Então, você já estava no estágio e trabalhando na rede, ou só no estágio? 

PM5: Além do estágio, antes mesmo de fazer estágio, já estava trabalhando como professor de matemática. 

 

Pesquisadora: E qual sua carga horária, semanalmente, atual? 

PM5: Hoje, tenho quarenta horas semanais. 

 

Pesquisadora: Em quantas escolas você estar trabalhando? É da rede municipal ou estadual? 

PM5: Rede municipal e rede particular. 

 

Pesquisadora: E nessas escolas você dá aula só de matemática? 

PM5: Só de matemática, professor de matemática. 

 
Pesquisadora: E as séries que você está atuando? 

PM5: Hoje, eu atuo no ensino fundamental II. 

 

Pesquisadora: Quantas turmas você tem? 

PM5: Tenho oito turmas. 

 

Pesquisadora: Em escola pública e particular? 

PM5: Isso. Quatro na pública e quatro na particular. 

 

Pesquisadora: E após sua licenciatura em matemática, você continuou estudando? 

PM5: Eu continuei estudando, mas só aperfeiçoando o meu curso, que foi uma pós-graduação. 
 

Pesquisadora: E qual foi a pós-graduação? 

PM5: Foi em matemática financeira. 

 

Pesquisadora: Me fale um pouquinho sobre essa formação posterior ao curso de licenciatura em matemática. 
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PM5: Eu tive uma afinidade maior com a disciplina de matemática financeira, e até por ter pretensão de trabalhar 

na rede de ensino superior com matemática financeira. 

 

Pesquisadora: Você trabalhou na rede superior? 

PM5: Trabalhei. 

Pesquisadora: Então, esse curso te ajudou na sua prática docente? 

PM5: Sim. Eu já fui professor substituto da disciplina de matemática financeira no curso de administração. 

 

Pesquisadora: Quanto tempo você ficou substituto? 

PM5: Três meses. 
 

Pesquisadora: E gostou da experiência? 

PM5: Foi muito bom. É outra vivência. 

 

Pesquisadora: Depois que você terminou a licenciatura em matemática a distância, logo no início, você sentiu 

muita dificuldade com a prática? 

PM5: Sim. Eu não tinha prática nenhuma, com relação [...] é tudo novo. 

Pesquisadora: Você era o mascote da turma, né? 

PM5: É. 

 

Pesquisadora: Quantos anos você findou a graduação? 
PM5: Cinco anos. 

 

Pesquisadora: Você estava com quantos anos? Vinte? 

PM5: Ah! A minha idade? Estava com 27 anos. 

 

Pesquisadora: Não tinha nenhuma experiência? 

PM5: Não. 

 

Pesquisadora: E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? 

PM5: Ter práticas dentro de sala, uma prática pedagógica que envolve todas as dificuldades hoje que o ensino 

público hoje oferece em termos de indisciplinas, tem que ter um controle maior com nossos alunos. 
 

Pesquisadora: Então, era mais relacionado com a indisciplina do que com o próprio conteúdo? 

PM5: Sim. 

 

Pesquisadora: E como é que você fez para vencer essas dificuldades com os alunos? 

PM5: Eu tive que procurar trabalhar de uma forma diferenciada. Buscar, conhecer, fazer pesquisas sobre a vivência 

em sala de aula. Porque com relação ao domínio próprio do conteúdo eu não tive problema. Só tive problema com 

o entorno dessa vivência em sala de aula. 

 

Pesquisadora: E hoje? Você considera que já venceu essa dificuldade? 

PM5: Sim. Cada dia uma vivência diferente. Cada dia a gente aprende mais. 

 
Pesquisadora: Sobre a proposta do curso da sua licenciatura de matemática, ela aponta para o desenvolvimento 

de competências e habilidades do educador matemático. Sobre as competências que a proposta apresenta, quais as 

que você considera que o seu curso de formação em matemática mais trabalhou? 

PM5: Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do 

pensamento matemático do educando, uns com mais ênfase, os conceitos de que, na técnica, foram os algoritmos. 

 

Pesquisadora: Então, você acha que o curso trabalhou melhor essa? 

PM5: É. 

 

Pesquisadora: E você se considera com maior domínio nesta habilidade? 

PM5: Nesta também. Hoje, eu tenho maior domínio nestas estratégias que buscam trabalhar de uma forma 
diferenciada. E ir fundo na dificuldade que nosso aluno hoje tem. 

 

Pesquisadora: Pensando na sua formação pela UFBA, nessa licenciatura, quais disciplinas ofereceram maior 

suporte para sua prática pedagógica? 

PM5: Matemática do ensino fundamental e fundamentos da educação a distância. 
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Pesquisadora: Por quê? 

PM5: Foram os fundamentos de educação a distância que a gente trabalhou todos os conceitos que envolvem 

Educação Básica nos dias atuais, e a matemática do ensino fundamental seria uma área que tem maior [...], o 

campo que a gente está sempre buscando aperfeiçoar provavelmente naquilo que a  gente devia estar trabalhando. 

 

Pesquisadora: Você disse que anteriormente que não tinha muita habilidade com a prática educativa. Você acha 

que esta disciplina ajudou? 

PM5: Esta disciplina ajudou, que foi a matemática de ensino fundamental, buscando aperfeiçoar no ensino 

fundamental. 
 

Pesquisadora: E quais práticas pedagógicas que hoje você desenvolve na sua sala de aula? 

PM5: As metodologias e atividades desenvolvidas na minha licenciatura, colaborou na minha prática, pois posso 

trabalhar de uma forma mais positiva e não ir fundo nas dificuldades que nossos alunos hoje têm. Então, eu procuro 

sempre estar trabalhando com o aluno, em geral, trabalhando mais uma parte positiva. 

 

Pesquisadora: E quando você tem aquele aluno que nunca entendeu bem o conteúdo? Como você trabalha com 

ele? 

PM5: Eu procuro fazer um corpo a corpo com ele, procurar trabalhar individualmente, buscando ver onde que ele 

tem dificuldade, até fazer uma revisão de um conteúdo anterior para sanar aquela dúvida que ele tem nesse 

conteúdo. 
 

Pesquisadora: E a escola tem esse tempo para você trabalhar com ele assim? 

PM5: Não. Eu procuro trabalhar da melhor forma, mais simples, onde boa parte dos meus alunos compreendem 

aquele conteúdo dado. E já aconteceu de alguns alunos não conseguir entender a minha prática, a minha explicação 

e com o colega ele conseguiu entender. E o que eu fiz? Fiz alguns grupos onde eu coloquei um monitor em cada 

grupo para estar trabalhando, e eu fiquei de fora só supervisionando. 

 

Pesquisadora: Estes é um dos produtos do nosso mestrado, ver essa prática mais desenhada, mais descritiva. 

Fizemos uma orientação com um roteiro para o seu relato de prática pedagógica que eu vou deixar com você, para 

descrever, e a gente incorporar no nosso trabalho. Você aceita fazer? 

PM5: Aceito. 
 

Pesquisadora: Então, vou deixar com você para descrever passo a passo, como foi o trabalho com esse monitor, 

quanto tempo durou, quais foram as atividades que você desenvolveu e que ficou mais [...]. 

PM5: Mais, supervisionando os monitores. Porque, muitas vezes, a forma que eu como professor, meu aluno não 

consegue compreender, já do colega, consegue compreender. Então, foi por esse motivo que eu optei por fazer 

esses grupos com os alunos com menos habilidades e aqueles alunos com maior habilidade naquele conteúdo [...]. 

 

Pesquisadora: E o resultado deste trabalho que você desenvolveu, você considera positivo? 

PM5: Positivo. Considero o êxito em 80%.  

 

Pesquisadora: E foi em que momento?  

PM5: Durante todo o [...] foi como se fosse uma atividade de preparação para a avaliação.  
 

Pesquisadora: Agora, voltando para o curso, se você pudesse mudar a proposta pedagógica do curso que você se 

formou. Você mudaria alguma coisa? Ou deixaria o curso da mesma forma que foi para você? 

PM5: Eu mudaria, eu como ex-aluno, eu iria incorporar uma disciplina que trabalhasse as práticas pedagógicas 

para nosso alunado hoje em dia. Hoje, o alunado enfrenta uma série de problemas e acaba transmitindo dentro da 

sala de aula e, consequentemente, na aprendizagem. Então, eu iria só incorporar uma disciplina para trabalhar esses 

conceitos e essas práticas. 

 

Pesquisadora: Eu agradeço muito a sua participação. 

PM5: Eu que agradeço. 

 
Pesquisadora: Obrigada. 

PM5: Foi uma turma com quarenta e três alunos. Turma muito cheia e, desses quarenta e três alunos, nós tínhamos 

dez alunos muito bons e que, no momento de uma única explicação, os alunos tinham total domínio do conteúdo. 

E como os trinta e três alunos tinham muita dificuldade, eu resolvi fazer um trabalho em grupos. Eles ficavam 

mais à vontade, até a linguagem muda, e foram aprendendo. 
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Pesquisadora: E eles gostaram de serem monitores? 

PM5: Viram uma possibilidade. Aquele momento é como se fosse um professor ali. 

 

Pesquisadora:  E os grupos ficavam em sala de aula? 

PM5: Ficavam. 

 

Pesquisadora: E você passava o quê? Fazia uma bateria de exercícios? 

PM5: Bateria de exercícios e colocava aquele monitor, só ia ensinar. Não ia responder nada. Então, só fazia 

explicar e eu como professor ia supervisionando os grupos. 
 

Pesquisadora: E quantos alunos tinha cada monitor? 

PM5: Junto com os monitores, tinha quatro alunos. 

 

Pesquisadora: Um grupinho pequeno. 

PM5: A gente tinha o controle. 

 

Pesquisadora: Isso foi onde? 

PM5: Foi no Prado que fiz isso. 

 

Pesquisadora: Quando eles têm uma atividade que realmente interessa [...]. 
PM5: Hoje, eu tenho uma menina, ela iniciou e tinha muita dificuldade e eu conversei com ela, acionei ela, 

expliquei a realidade, incentivei ela a estudar. E com isso, hoje ela está sobressaindo com todas as dificuldades, 

está conseguindo. E as colegas dela que andavam juntas, também estão procurando, estão vendo que ela se 

esforçando, está conseguindo resolver todas as atividades [...]. A quantidade de livros é inferior a quantidade de 

alunos. Hoje, a gente tem trinta livros para setenta alunos. Então, hoje se vai fazer uma atividade, pega o livro e 

leva para sala, formam duplas ou grupos e faz a atividade. Depois leva para o depósito. Da sala para o depósito, e 

assim vai fazendo e buscando o melhor. 

 

Pesquisadora: Todo dia carrega esses livros para lá e para cá? 

PM5: É. A sala de vídeo é muito complicada para a gente utilizar. Hoje, você vai tirar os alunos da sala, vai fazer 

um trabalho diferenciado, nem todos os alunos quer [...]. 
 

Pesquisadora: E o tempo? 

PM5: O tempo é muito curto. São cinquenta minutos. Até você providenciar todos esses materiais com um horário 

fica inviável para a gente estar fazendo todo esse trabalho. 

 

Pesquisadora: É uma única sala? 

PM5: É uma única sala para todos os professores de todas as disciplinas. Seria uma sala de vídeo, com data show. 

E papel e xerox que a gente tem dificuldade de encontrar [...]. 

 

Pesquisadora: Dificulta sua prática. 

PM5: Dificulta. E tem hora que a gente opta em fazer um trabalho mais expositivo, porque não tem outro caminho. 

 
Pesquisadora: E material pedagógico? Não tem? Jogos [...] 

PM5: Alguns jogos têm, a gente engana. Só que já utiliza com as outras disciplinas, Educação Física, Artes. Só 

que a cobrança é muito grande com a disciplina, Prova Brasil, com OBMEP, então sempre é buscando resultados, 

cobrança em cima de cobrança e cada dia que passa a disciplina está muito superior. 

 

Pesquisadora: Então acaba sendo um ensino de memorizar? 

PM5: Sim. Têm alunos com um único objetivo, mas tem aluno sem objetivos na vida, não pensa em nada, estar 

ali por estar, é obrigado, estar ali por causa do Bolsa Família. Mas alguns alunos estão ali, porque quer aprender, 

quer ser alguém na vida, e a gente faz o possível para atender todos. A gente não faz distinção entre A, B ou C, e 

a gente trabalha da mesma forma com aquele que quer aprender e aquele que no momento não quer. E a gente está 

lutando. A gente busca sempre fazer o melhor e aconteceu no ano passado, eu tive uma turma 8º B, no Prado, e eu 
tinha uma aluna que só fazia atividade se copiasse dos colegas. E esse ano, na primeira semana eu falei com ela 

que o objetivo dela não era aquele, que ela tinha que aprender e caminhar com as próprias pernas. E, hoje, ela faz 

as próprias atividades dela, e hoje ela está uma aluna mais consciente de tudo o que ela fez, copiando, que acaba 

atrapalhando o desenvolvimento dela. Tem momento que a gente fala da importância de estudar, de se dedicar. 

Quem se dedica, algo está lá na frente esperando. Então, aquele que busca sempre aprender de tudo o que o 
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professor fala e está ali estudando, se dedicando, tenta colher tudo que o professor está ali para ensinar e sabe que 

é importante estar estudando. E a gente sempre tem um momento de reflexão, de incentivar nossos alunos a estudar 

e sempre buscar o melhor. 

 

ENTREVISTA 6 – (PM6)  

 

DATA: 05 de abril de 2018 – Início: 10h32min às 11h06min 

 

Pesquisadora: Bom dia PM.6. Nós estamos com PM.6, egressa do curso de matemática pela UFBA, no Polo de 

Itamaraju, que vai gentilmente ceder uma entrevista para nossa pesquisa de mestrado. Quanto tempo você atua na 

educação? 

PM6: Na educação? Desde 2010. 

 

Pesquisadora: E na docência de matemática? 

PM6: Na docência de matemática também. Há oito anos. 

 

Pesquisadora: Você fez licenciatura em matemática. Por que matemática? 
PM6: Sempre tive aptidão pelas exatas, e quando houve essa oportunidade próxima a minha residência e por ser 

um curso a distância, eu vi a chance de eu avançar neste curso. 

 

Pesquisadora: E a distância você achou que seria melhor? Por quê?  

PM6: Seria melhor por causa do trabalho. Sou casada, tenho filho, pelo tempo, pela questão do horário também, 

horário mais flexível. 

 

Pesquisadora: E este curso te ajudou, sendo a distância? Você teve alguma dificuldade? 

PM6: Ajudou sim. Um ótimo curso. Mas no início tive muita dificuldade. Pensei em várias vezes em desistir. Mas 

a persistência dos colegas, juntamente com os demais colegas, a união deles que a gente acabou concluindo. 

 

Pesquisadora: Ao final da sua licenciatura, você assumiu logo a sala de aula? 

PM6: Assumi. Era um grande sonho sr professora de matemática e também assumir logo a sala de aula. Eu acho 

que de todos os demais colegas. 

 

Pesquisadora: Antes você não era professora? 

PM6: Não. Eu trabalhava na assistência social. Não tinha nada a ver com matemática. O pessoal até achava que 

eu ia ser uma assistência social, porque eu mandava muito bem na área. Mas minha aptidão por exatas falou mais 

alto.  

 

Pesquisadora: Então sempre foi matemática? 

PM6: Sempre foi matemática. 

 

Pesquisadora: E a sua carga horária hoje semanal, qual é? 

PM6: Atualmente, eu trabalho vinte horas pelo município. 

 

Pesquisadora: Todas no município? Quantas escolas? 

PM6: Atualmente, uma escola. 

 

Pesquisadora: E nessa escola, também, apenas matemática? 

PM6: Só matemática. 

 

Pesquisadora: E quais séries você atua? 

PM6: Eu estou com 7o, 8o e 9o ano. 

 

Pesquisadora: E na rede municipal? 

PM6: Rede municipal. 
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Pesquisadora: Eu fiquei sabendo que você foi agora selecionada para o REDA, né? São quantas horas agora? 

PM6: São vinte horas, aí vou completar quarenta horas. É porque eu tinha um REDA ano passado, venceu ano 

passado. Eu lecionava também no ensino médio. Também tenho grande aptidão pelo ensino médio. Mas o contrato 

acabou, e estarei retornando para rede estadual. 

 

Pesquisadora: Parabéns. Após a conclusão da sua licenciatura, você continuou a estudar? 

PM6: Continuei a estudar. Fiz pós. 

 

Pesquisadora: Você fez pós em que? 

PM6: Educação matemática e ingressei ano passado no curso em ciências da computação a distância também. 

 

Pesquisadora: Me conta um pouco sobre sua formação anterior ao curso de licenciatura. Como foi? 

PM6: No caso anterior? 

 

Pesquisadora: É. A pós-graduação e essa que você está fazendo agora. 

PM6: A matemática para mim foi um leque, me despertou e colocou como se fosse uma lâmpada na minha cabeça. 

Ascendeu e me deu várias direções. Hoje para mim fazer outro curso, a gente manda bem melhor, já conhece os 

cálculos, já não tem tanta dificuldade, porque a base matemática a gente já aprendeu. 

 

Pesquisadora: Esses cursos que você fez de pós também foi difícil? 

PM6: A pós, eu gostei muito também, porque foi mais a parte pedagógica que, infelizmente, o curso de matemática 

na licenciatura proporcionou, mas não de uma forma tão abrangente como um docente sempre espera, sair 

realizado de uma licenciatura, já sabendo o norte que ele vai tomar, mas em certas horas a gente acha, eu acho, os 

colegas também acharam que a faculdade pecou nessa relação. 

 

Pesquisadora: Quando você concluiu sua licenciatura de matemática, você sentiu dificuldades no exercício de sua 

prática pedagógica? 

PM6: Senti dificuldades, não tanta porque eu sou muita interessada a ler. Sempre me despertou muito a leitura, 

autores, pedagogos. Várias coisas sempre me despertou a ter interesse pela leitura, a prática pedagógica. 

 

Pesquisadora: Mas quais dificuldades você sentiu na sua prática? 

PM6: Justamente na prática pedagógica: a metodologia de ensino, a dinâmica, o currículo. São coisas que a 

faculdade deixou a desejar nesse sentido. 

 

Pesquisadora: E como você conseguiu.  Como você conseguiu superar essas dificuldades com relação ao currículo 

da matemática, as metodologias? 

PM6: Lendo e estudando. Eu dedico a maior parte do meu tempo para concurso público, então eu tenho lido muito 

a respeito. Na própria escola, troca de ideias com colegas, seminários, sempre me interesso. 

 

Pesquisadora: As vinte horas pelo município é contrato? 

PM6: Contrato. Ainda não abriu essa oportunidade para a gente que é do município para estar fazendo um concurso 

para efetivo. 

 

Pesquisadora: Em breve vai abrir. Com relação ao curso da licenciatura. A proposta pedagógica do curso de 

matemática a distância aponta o desenvolvimento de competências e habilidades do educador matemático. Em 

relação a essas competências, quais a que você acha que o curso trabalhou melhor com os alunos? E qual dessas 

competências você tem o maior domínio? A gente listou elas aqui para você recordar um pouco. Apesar de que 

você já disse que o curso não foi muito feliz em desenvolver as habilidades. 

PM6: O que eu levo desse curso é perceber a prática docente de matemática como um processo dinâmico carregado 

de incertezas e conflitos. Isso a gente sabe que é o dia a dia que a gente passa na sala de aula. E o espaço de criação 

e reflexão onde nossos conhecimentos são gerados e modificados continuamente. Que eu falo que a matemática, 

qualquer disciplina não se faz sozinha. Essa prática a gente constrói na sala de aula. 
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Pesquisadora: Quer dizer que essa competência de reconhecer esse ponto da matemática, estar sempre buscando 

esse espaço de reflexão, você tem desenvolvido? E dessas daí? Qual que você acha que a faculdade pecou? 

PM6: Na elaboração das propostas de ensino-aprendizagem, porque o nosso estudo foi maior parte do tempo foi 

dedicado ao ensino superior, a cálculos de nível superior e esqueceu da matemática de base, do aluno da base, do 

infantil, do primário, do ensino fundamental II, do ensino médio. 

 

Pesquisadora: E o curso é para formação de professores de Educação Básica? 

PM6: Formação de professores de Educação Básica. 

 

Pesquisadora: Dentre as disciplinas que o curso ofereceu, você pode destacar aquelas que mais contribuiu para o 

seu exercício enquanto docente matemática? 

PM6: Porque para você fazer cálculo, estudar álgebra, você tem que ter uma base, voltar atrás no assunto de 7o, 8o 

ano. Esta ajudou a todos bastante. Os seminários também. 

 

Pesquisadora: Então você destaca cálculos [...] 

PM6: Isso. Teve os seminários também. 

 

Pesquisadora: E os seminários? Como eram desenvolvidos? 

PM6: Eram desenvolvidos de forma com um tema proposta, e a gente trabalhava em cima daquilo, fazer a pesquisa 

em cima do que o examinador propõe. Teve também a álgebra, porque falar de matemática e não falar de álgebra 

é muito difícil. Então, a álgebra faz a gente ter outra visão da matemática. O estágio também me ajudou bastante. 

 

Pesquisadora: Apesar de você ter dito que o curso foi pobre em metodologias e atividades, mas você pelo menos 

recorda de alguma metodologia, de alguma atividade desenvolvida durante a licenciatura que te ajudou, que 

colaborou com sua prática atual? 

PM6: Com certeza. Teve o uso das mídias, das tecnologias, das TICs. Isso foi bem trabalhado no curso. A gente 

fazia produção de material. A falta que teve no curso foi laboratório de matemática. A gente tinha acesso a Internet, 

mas os programas, geralmente, não tinha, ou não tinha pessoa apta para trabalhar com a gente. Mas [...] 

 

Pesquisadora: O laboratório chegou bem depois [...]. 

PM6: O laboratório chegou bem depois, e a gente teve acesso mesmo quando a gente foi na UFBA, na colação de 

grau, a gente viu que era totalmente diferente. Como que o ambiente lá é diferente, é outro! 

 

Pesquisadora: E quais práticas pedagógicas,  você desenvolve na sala de aula? Como é a sua aula? 

PM6: Eu gosto de trabalhar com a proposta crítica. Gosto de ser um professor mediador, levantar questões e deixar 

que cada aluno responda da sua forma, da sua maneira. Gosto de respeitar o ponto de vista de cada aluno. 

 

Pesquisadora:  E por que você acha que trabalhar dessa forma é ideal? 

PM6: Porque eu reconheço que o professor não é o dono totalmente do saber. A gente aprende mais quando 

compartilha o conhecimento, quando a gente levanta uma hipótese e todo mundo responde aquele questionamento. 

Isso faz a gente ter uma visão ampla da situação. Não só o que eu penso, mas o que nós pensamos. Eu acho 

interessante. 

 

Pesquisadora: Então, o seu aluno, o desempenho matemático dele é melhor com essa [...] 

PM6: Isso. Do jeito crítico. Gosto de fazer uma proposta crítica. 

 

Pesquisadora: E quando na sua sala de aula tem um aluno que não consegue acompanhar esse aprendizado? 

PM6: Eu busco ele para mim. Sento ele do meu lado. Vou tentando devagarzinho. Passo uma atividade extra para 

casa. Cobro no outro dia. Apesar da sala ser superlotada hoje, temos que dar conta de um universo de alunos 

diferentes, mas você sempre tem aquele aluno que você vê que não consegue. E você tenta aproximar dele e tenta 

trabalhar de forma modificada. Às vezes, é uma questão até de afeto, carinho, aproximação, conversa. Então, eu 

tento buscar ele dessa forma. 
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Pesquisadora: E você consegue sucesso na aprendizagem desse aluno? 

PM6: Eu consigo pelo menos na questão do interesse e motivação dele. Eu vejo que ele fica mais motivado, porque 

eu já tive alunos que não prosseguiram nas operações, porque não sabiam adição, nem dividir. Aí no momento que 

você ensina aquele aluno, chama ele para o canto, ensina ele a dividir, ele aprende a fazer o restante. Então, ele 

vai ser grato contigo para o resto da vida. Então, é abrir o olho dele para aquela coisinha tão mínima que ele não 

sabia. Às vezes, a gente deixa de fazer as coisas, olhando as dificuldades.  

 

Pesquisadora: E você pode dar exemplos de uma prática que desenvolveu ao longo desse tempo, que foi realmente 

exitosa, teve sucesso. Você pode contar um pouquinho dela? 

PM6: Essa prática, a gente que é matemática, tem costume de trabalhar com jogos, brincadeiras na sala de aula. A 

gente fez ano passado uma confecção muito boa de material de xadrez, de dama. O colégio[...]. 

 

Pesquisadora: Com os alunos? 

PM6: Com os alunos. Tudo reciclado. A gente pede, recolhe a sucata, marca um dia para confeccionar. E os alunos 

que têm menos habilidades, a gente ensina, os que mais habilidades vai passando para os colegas, vai ensinando a 

jogar. Quando você vê, estão todos jogando. 

 

Pesquisadora: Vocês fizeram o jogo e depois fizeram [...]. 

PM6: Confeccionamos e jogamos. 

 

Pesquisadora: Dentro daquela proposta que já havíamos conversado com vocês no primeiro encontro, e vou 

disponibilizar um plano, inclusive já coloquei no e-mail e eu gostaria muito que você descrevesse detalhadamente 

essa experiência, porque ela vai fazer parte da nossa dissertação, para divulgar esse trabalho que você achou que 

deu resultado. 

PM6: Será um prazer. As crianças interagem, sai daquele ambiente. 

 

Pesquisadora: Envolveu toda a escola? 

PM6: Toda a escola não. Só as turmas que eu estava trabalhando. A gente fez a criação desse material e a medida 

do tempo, material reciclado você sabe que vai desgastando. Não sei se a escola ainda possui esse acervo. Tanto 

que até esse ano compraram novos, arrecadaram dinheiro, fizeram a sala de jogos. Está lá linda e maravilhosa, no 

Otávio Mangabeira, se quiser ir ver, fotografar [...]. 

 

Pesquisadora: Então, a experiência já abriu uma oportunidade para a escola comprar um material. 

PM6: Sim. Mas tem o professor de educação física também, trabalha muito com jogos. 

 

Pesquisadora: Agora, uma pergunta que ainda volta para a questão do seu curso de licenciatura. Se você pudesse 

mudar a proposta do seu curso de matemática a distância. Você mudaria alguma coisa, ou deixaria como foi 

proposto? 

PM6: Mudaria. Eu colocaria a matemática para o ensino, como se esta matemática que a gente busca no ensino 

superior, voltada para a Educação Básica, então a gente tem que trabalhar dentro da Educação Básica. A gente tem 

que ir para a escola vê a realidade, tentar intervir em situações-problema na escola. Tentar fazer projetos de 

intervenção nas escolas, porque a gente fica muito na teoria, muito cálculo, muita coisa para fazer. Mas, a parte 

mesmo que atrai, ou atrativo para a criança, hoje em dia, deveria ser uma matemática renovada, atrativa, diferente. 

Não aquela matemática sabatina, castigante, que até hoje o aluno tem medo do professor de matemática. 

 

Pesquisadora: Seu curso de licenciatura, você classifica assim? Ou uma matemática de sabatina? 

PM6: Um pouco, porque o medo, no caso, a gente teve um caso de um colega que foi eliminado na metade do 

curso, porque perdeu disciplina. Aquele dia tive febre, não contei para ninguém, senti febre por medo. Essa 

frustração não desejo a ninguém, você quase terminando o curso, ser eliminado, é terrível. Então, a colega é uma 

excelente profissional, deveria e merecia uma chance. Como professora, por não saber uns cálculos, ela ser 

eliminada assim, foi terrível. 
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Pesquisadora: Ficamos feliz pela sua entrevista, pelo seu depoimento e, ao mesmo tempo, relembra aquele 

momento também que foi doloroso para todos nós. 

PM6: Para todos nós. Então é isso, a proposta era mudar, fazer uma intervenção na escola e ver a realidade do que 

é a matemática na escola. A gente tem que acompanhar, não adianta querer o tradicionalismo, porque não vai a 

frente. 

 

Pesquisadora: Então, hoje, sua prática poderia ser melhor, se tivesse tido esse acompanhamento? 

PM6: Isso. Se tivesse pegado a realidade mesmo da escola. Porque na realidade só foi ver o que era a escola, 

depois que formou e que foi para a sala de aula. Depois de ter um contrato ou passar em um concurso, que a gente 

foi ver a realidade. E só ficou quem se adaptou, quem buscou, trocou conhecimentos com os colegas. Caso 

contrário, não fica na sala de aula. 

 

Pesquisadora: Você acha que a formação posterior ao curso foi importante para dar essa base? 

PM6: Importantíssima. A prática que eu tive no caso depois da formação, que foi logo no ensino médio, 1o, 2o e 

3o ano, que eu peguei de cara um ensino médio, ou eu dava conta ou eu desistia. E eu dei conta. 

 

Pesquisadora: Eu quero te agradecer pelo profissional que você é, e o apoio que você está dando a nossa pesquisa. 

PM.6: Obrigada! 

 

ENTREVISTA 7 – (PM7) 

DATA: 18 de abril de 2018 – Início: 14h00min às 14h28min 

 

Pesquisadora: Estamos aqui com PM7, também egressa do curso de licenciatura de matemática a distância pela 

UFBA, do Polo de Itamaraju, que gentilmente está cedendo esta entrevista para nossa pesquisa de mestrado. Boa 

tarde PM7. 

PM7: Boa tarde. 

 

Pesquisadora: Quanto tempo você está atuando na educação? 

PM7: Na educação, já tem quinze anos que eu atuo, porém com a disciplina de matemática tem apenas três anos. 

Depois que eu terminei a formação eu ingressei com as atividades de matemática. 

 

Pesquisadora: Por que você escolheu uma licenciatura em matemática? 

PM7: Mesmo sem saber, desde criança eu me identificava com a matemática. Com o passar do tempo, fui 

percebendo que eu tinha uma habilidade maior dentro da matemática do que nas outras disciplinas. Eu comecei 

trabalhando com educação infantil, fundamental I. Mas eu percebi que ainda não era o que me atendia, me 

agradava. Depois que eu entrei no curso que eu fui vendo as novidades, como era, o que me completou um pouco 

mais, dentro do que eu realmente gosto de fazer. Quando eu entrei na sala de aula, eu percebi que era mesmo a 

minha área. 

 

Pesquisadora: Um curso de matemática, e por que a distância? 

PM7: Foi uma oportunidade, porque eu não tinha feito nenhuma graduação. Quando surgiu da UFBA, a distância, 

uma universidade tão importante, próxima a meu município e tentei. Fiz o vestibular, passei e comecei. No começo 

foi difícil, a distância, uma modalidade nova, até mesmo para a universidade, estava iniciando a primeira turma, 
teve toda dificuldade de adaptação, deu certo e foi muito bom. 

 

Pesquisadora: Você respondeu suporte para fazer o curso a distância do seu Polo? Conta um pouquinho para a 

gente. 

PM7: O Polo foi muito acolhedor, porque eu não moro na cidade, moro no interior. E, às vezes, tinha que me 

deslocar à noite, de manhã cedo para poder vir, e o Polo sempre me recebeu bem. Tinha os tutores que sempre me 

davam uma atenção especial, fazia os horários especiais para poder me atender e eu fui muito bem recebida. 

 

Pesquisadora: Deu certo a distância? 

PM7: Deu certo. 

 
Pesquisadora: Ao final da licenciatura, você assumiu logo a sala de aula? 
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PM7: Sim.Foi muito bom, pois assim que eu terminei o curso, passou um ano, no ano seguinte pedi uma 

oportunidade ao município, porque sou efetiva do município, e eles me cederam uma turma do 6o ano para lecionar 

matemática, 20horas em uma escola na cidade de Itamaraju. 

 

Pesquisadora: E hoje? Qual a sua carga horária semanal? 

PM7: É de quarenta horas. Porém vinte horas são no fundamental I, nas séries iniciais, e as outras vinte horas nas 

séries finais. 

 

Pesquisadora: Com matemática? 

PM7: Com matemática, hoje no 9o ano. 
 

Pesquisadora: Quais as redes de ensino que você trabalha? 

PM7: Só no município. 

 

Pesquisadora: Você trabalha numa escola rural? 

PM7: Sim. Fundamental I, os alunos das séries iniciais são na área rural, onde eu moro também. 

 

Pesquisadora: E nesta escola, só professora de matemática, quarenta horas? 

PM7: A escola que eu trabalho matemática é uma escola da cidade. Eu trabalho, na cidade, vinte horas com 

matemática. E, no campo, vinte horas com séries iniciais. 

 

Pesquisadora: E as turmas de matemática, só no 9o ano? 

PM7: 8o e 9o. 

 

Pesquisadora: Quantas turmas? 

PM7: Três turmas. 

 

Pesquisadora: E após a conclusão da licenciatura de matemática? Você continuou estudando? 

PM7: Sim. Não tem como parar. Porque quando a gente está na sala de aula, a gente tem que está preparado para 

atender à necessidade dos alunos e da escola. Não tem jeito, por mais que a gente pensa que a gente sabe alguma 

coisa, mas quando a gente chega na sala de aula, temos que estar preparados [...]. 

 

Pesquisadora: Quais cursos você fez depois da licenciatura? 

PM7: Eu fiz uma pós em ensino da matemática. Foi uma das coisas que eu fiz com certificado. 

 

Pesquisadora: Conta um pouquinho como foi essa pós? 

PM7: A pós foi também a distância. Teve alguns momentos presenciais, e alguns questionários que foram feitos 

a distância. Foi bom, e eu fiquei tão tranquila, porque as noções básicas para o curso eu já tinha adquirido na 

faculdade, quanto na experiência do dia a dia. Porque a gente tratou mais das questões pedagógicas, como trabalhar 

com o aluno. Então eram coisas que eu já vivenciava há um bom tempo, mesmo que não era com matemática. E o 

curso favoreceu bastante. Então foi bem fácil. 

 

Pesquisadora: E este curso te ajudou no seu trabalho docente? 

PM7: Sim. Ajudou também, porque trabalhou mais as questões de trabalho com jogos, a parte pedagógica, como 
lidar com o aluno. 

 

Pesquisadora: E depois que você concluiu a licenciatura de matemática, você encontrou no primeiro momento 

que você entrou na sala de aula, você encontrou dificuldades no exercício da sua docência? 

PM7: Não é fácil, porque tudo que você vai iniciar tudo que é novo causa certo constrangimento, certo medo. 

Então, quando a gente inicia, a gente se prepara o máximo para chegar à sala de aula. Mas quando a gente chega, 

é que a gente vai se adaptando, vai vendo como é a realidade e vai fazendo as melhoras de acordo a necessidade. 

 

Pesquisadora: Quais foram as maiores necessidades que você enfrentou no início? 

PM7: As salas de aula com muitos alunos, a gente tem que ter um preparo para poder lidar com a turma muito 

cheia de alunos, a questão da indisciplina dos alunos, manterem todos atentos a explicação, participando das 
atividades. Para mim, a parte mais difícil foi a questão da indisciplina do aluno na sala de aula. 

 

Pesquisadora: Como você fez para superar essa indisciplina do aluno? 

PM7: A cada dia a gente vai observando e vai usando estratégias para ver aquela que você consegue conquistar e 

vencer com mais facilidade. Você vai usando estratégias, e cada dia vamos tentando inovar. 
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Pesquisadora: Pelo menos uma para gente, o que seria essas estratégias? 

PM7: Uma? 

 

Pesquisadora: É. 

PM7: A participação do aluno na aula. O aluno que participar da aula, que fizer suas atividades, ele vai ser 

observado, eu olho no caderno, dou um visto, um elogio. Às vezes, têm alguns alunos que são indisciplinados, a 

gente acha ele super diferente na sala de aula, então eu tento me aproximar mais desse aluno, conversar com ele 

no particular, ver o porquê daquele reflexo dentro da sala de aula. Porque, às vezes, por detrás daquilo que ele 

reprisa aquilo na sala de aula é alguma coisa que vem afligindo o seu interior, de algo que vem de sua casa, de lá 
de fora. E eu consegui conquistar muitos alunos e descobri o motivo da indisciplina na sala. Tentar entender um 

pouco o que o aluno está querendo mostrar para a gente naquele momento. 

 

Pesquisadora: E a proposta do curso de matemática, propõe o desenvolvimento das competências e habilidades 

do educador de matemática. Nós listamos estas competências, e a gente gostaria que você falasse quais dessas 

competências foram mais desenvolvidas no curso de formação? 

PM7: Todas foram contempladas, mas a que mais atendeu foi desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a 

criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com 

mais ênfase, mais conceitos, do que nas técnicas, formas e algoritmos. 

 

Pesquisadora: O curso ajudou? 
PM7: O curso ajudou sim, porque, às vezes, a gente quer trabalhar com o aluno, coloca um conteúdo e se prende 

aquelas fórmulas, aquele conteúdo que está proposto ali. Mas quando você leva para o aluno, colocando aquilo 

dentro da prática de seu dia a dia, a compreensão do aluno é maior. Então, a gente sempre tenta apresentar o 

assunto, colocando algo da sua realidade, dentro daquele conceito. 

 

Pesquisadora: Mas o seu curso de licenciatura foi assim? 

PM7: Como assim? 

 

Pesquisadora: A licenciatura de matemática trabalhou assim? 

PM7: Não. O curso de licenciatura trabalhou no tradicional. Os conteúdos foram aplicados do jeito que veio 

preparado nos módulos. A gente foi aplicando na sala, o tutor foi ajudando a gente. Mas não tinha nada dentro da 
nossa realidade não. 

 

Pesquisadora: E você foi desenvolvendo essa competência como? 

PM7: Sempre nas disciplinas do Seminário Temático, a gente abria discussão em trabalhar com jogos com os 

alunos, trabalhar com a realidade, usar exemplos do cotidiano. Isso foi através de conversas dentro do seminário 

temático e das trocas de experiências com os colegas que já atuavam na área, e outros que começaram a atuar 

depois. Então, a gente vai vendo exemplos e o que dá certo a gente vai aprendendo. 

 

Pesquisadora: Então, das disciplinas do curso, as que te deram maior suporte foi Seminário Integrador, e tem 

mais alguma? 

PM7: Pré-cálculo, que são as noções básicas e o próprio cálculo que deu mais suporte, deu a base da matemática 

que praticamente a gente aplica na sala de aula. 
 

Pesquisadora: E esse Seminário Integrador como era desenvolvido? 

PM7: Através de conversas. Tinham os temas para serem trabalhados, nós tínhamos que apresentar o trabalho e 

sempre dar opiniões, levantando sempre uma ênfase. 

 

Pesquisadora: Das metodologias e atividades desenvolvidas na licenciatura, a que mais colaborou na sua prática 

foram quais? 

PM7: Cálculo. 

 

Pesquisadora: Como é que era desenvolvida a disciplina de cálculo? 

PM7: Tinha os conteúdos que vinham sendo aplicados. Mas todo conteúdo para a gente desenvolver ele naquele 
momento, a gente precisa de pré-requisitos. E esses pré-requisitos estão no fundamental I, no ensino médio. E a 

gente acaba um pouco voltando, visualizando e aperfeiçoando nossa base. 

 

Pesquisadora: Mas a forma que os professores da UFBA trabalhavam esses cálculos, essa metodologia você 

gostou? 
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PM7: Gostei, principalmente quando os professores da universidade vinham para o Polo. Sempre nos dias da 

avaliação do semestre, eles vinham para o Polo aplicar, dar uma aula para a gente. E a gente percebia que, na 

verdade, o modo de falar, o modo de explicar o assunto é que faz toda diferença. Às vezes, um assunto que a gente 

passa o semestre todo se batendo, tentando descobrir como era que realizava, e o professor com sua experiência, 

chegava à sala e explicava com uma clareza, tão fácil, tão breve que nós conseguíamos aprender num instante, 

com coisa que a gente estava se batendo há muito tempo. 

 

Pesquisadora: E hoje você consegue também passar um conteúdo para o aluno com essa clareza? 

PM7: E hoje eu percebi isso, até o modo de falar, que, às vezes, a gente quando vai para a sala de aula, a gente 

fala do jeito que a gente acha que é. Mas a matemática ela tem uma linguagem própria. Eu observei tanto com os 
tutores, como os professores, a linguagem matemática, como que se fala. Não é só olhar e dizer que aquilo é tal 

coisa. Aquilo tem um nome, um significado. A gente saber usar essas palavras na explicação [...]. 

 

Pesquisadora: Faz a diferença? 

PM7: Faz a diferença sim. 

 

Pesquisadora: Como você desenvolve uma aula? Você poderia falar para nós, como você desenvolve uma prática 

pedagógica dentro de sua sala de aula? 

PM7: O primeiro é sempre cumprimentar o aluno, fazê-lo sentir bem acomodado. Eu não gosto para o aluno e 

impor nada. Eu gosto de deixar o aluno à vontade, desde que ele esteja prestando atenção, participando da 

atividade. Daí, quando eu sinto que ele já está à vontade, já estar acomodado, eu começo minha aula. Antes de 
iniciar o meu trabalho, gosto de falar o que eu vou aplicar na aula, o assunto, o que vai acontecer, para o aluno ter 

ciência do que vai ser proposto naquele momento. Então, começo a desenvolver, vou explicando, se for à oralidade, 

se for à escrita, a gente vai fazendo junto, vai falando. Sempre dou oportunidade de eles estarem perguntando se 

não estiverem entendendo. Eu paro, volto de novo, dou sempre essa abertura para o aluno estar questionando as 

suas dificuldades. 

 

Pesquisadora: E os recursos que você usa para desenvolver essa prática é mais quadro? 

PM7: É mais o quadro mesmo, o livro didático e algumas atividades de pesquisa, às vezes proponho para eles 

confeccionarem alguns jogos para eles terem o contato com os jogos, até mesmo, porque escola pública a gente 

não tem outro suporte de materiais para usar na sala de aula. 

 

Pesquisadora: E por que você desenvolve esse tipo de prática de deixar o aluno perguntar, deixar ele à vontade? 

PM7: Eu acho que o aluno é o centro da escola. Então, quem tem que aprender, questionar e perguntar é o aluno. 

Recentemente, a gente foi estudando e quando a gente encontra com os professores da rede, a gente fala que o 

professor não veio para ensinar, ele veio para provocar. Temos que estar provocando nosso aluno, porque se ele 

quiser aprender, ele pode pesquisar em qualquer site, em qualquer lugar ele acha o que quer. Nós temos que ser 

provocadores, colocar eles para pensar, não é dar o pensamento pronto. 

 

Pesquisadora: Aquele aluno que não aprende quando você está dando seu conteúdo e aquele aluno não consegue 

aprender? Que estratégias você utiliza com esse aluno? 

PM7: Toda sala tem aquele aluno com mais dificuldade. Eu costumo pedir para um colega ajudar, porque, às 

vezes, a linguagem que o professor usa não atende aquele aluno. Então, eu procuro tentar, chegando perto para ver 

a dificuldade. Ou, às vezes, peço a um colega para sentar junto com o colega e ajudar. Porque, às vezes, com a 
ajuda do colega, ele consegue entender melhor o assunto. Peço também, se ele tiver acesso à Internet que ele possa 

assistir aulas, fazer pesquisas dentro da aula para ter um conhecimento melhor. 

 

Pesquisadora: Você poderia também relatar uma prática exitosa durante esse seu trajeto como professora de 

matemática, algo que você tenha desenvolvido que foi realmente sucesso? 

PM7: Já realizei alguns trabalhos com jogos. Eu acho que o trabalho com jogos deixa o aluno mais à vontade. Eu 

já fiz jogos de tabuada. Porque o aluno chega ao fundamental II, ainda com defasagem das noções básicas de 

matemática, principalmente em relação a matemática. Já realizei jogos com eles. Quem ganhar o bingo, um sorteio 

naquela aula, vai ser contemplado com um doce. Eu motivo eles com jogos e a participação é 100% dos alunos. 

Eu vi o resultado, porque eles estudam o conteúdo para avançar e conseguiam o resultado. Outra prática foi a 

confecção de tangram, eu pedi para eles confeccionarem os tangrans com aluno do 6o ano, no ano passado. 
 

Pesquisadora: E como foi esse trabalho? 

PM7: Eles confeccionaram o material com papelão, material de reciclagem. Apresentei com ele como era o 

tangram [...]. 
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Pesquisadora: As relações matemáticas? 

PM7: As relações. Daí pedi que eles pesquisassem sobre o que era um tangram, o histórico do tangram e que 

confeccionassem e poderia ser reciclado. Eles fizeram a pesquisa e confeccionaram e trouxeram para a sala de 

aula. Dentro da sala, a gente foi trabalhando as estratégias do próprio jogo. Tudo o que podia ser trabalhado dentro 

do tangram, as figuras geométricas, os números de lados, as figuras semelhantes, todos esses conteúdos foram 

trabalhados com eles. Foi bom, porque era uma coisa que eles estavam vendo, uma coisa prática. Eu vi que o 

entendimento foi bem maior. 

 

Pesquisadora: Então, dentro daquela proposta que a gente já conversou, das experiências exitosas que vão dar 

menção ao nosso trabalho, você pode fazer o relato desse trabalho seu com o tangram,  mostrando o passo a passo, 
e a gente deixar isso disponível? 

PM7: Posso sim. 

 

Pesquisadora: Então, será um ganho muito grande para nossa pesquisa, esse relato seu. E, agora, a pergunta final 

da nossa entrevista, se você pudesse mudar a proposta pedagógica do curso de licenciatura em matemática, você 

mudaria? 

PM7: É difícil responder, porque quem criou deve ter o seu fundamento. É puxado, e a gente pergunta para que 

vou usar isso? 

 

Pesquisadora: É puxado em que sentido? 

PM7: São muitas fórmulas, muitos cálculos. A matemática tem muitos pré-requisitos desde a sua base para ir 
avançando. E quando você chega ao ensino superior, você precisa dominar todo o conhecimento do ensino 

fundamental, do ensino médio, para aplicar dentro do superior. Eu acho que o que torna a matemática complicada 

é essa questão, o acúmulo de conhecimento que você precisa ter para garantir. Agora, o curso é bom, mas talvez 

seja por causa do pouco tempo, como foi a distância, a gente não tinha um professor na sala de aula, todos os dias 

para estar explicando aquele assunto, a gente teve dificuldade. Agora, dizer o que eu mudaria, no momento eu não 

tenho dizer com convicção o que eu mudaria. Acho que deveria mudar algumas práticas que não puderam ser 

aplicadas na educação a distância, deveriam ser mudadas, como eu falei, a questão de ter a presença do professor 

da faculdade mais vezes no Polo, para dar uma aula presencial. Porque a aula a distância, a gente acaba se sentindo 

um pouco sozinho, sem interagir, por mensagem, mesmo que eles tinham super boa vontade, atendiam a gente 

super bem, mas você mandar mensagem, esperar mensagem, você só está lendo e vendo, você não consegue 

conversar, dialogar é bem melhor. 
 

Pesquisadora: Houve pouca interatividade no curso? 

PM7: Sim. Pouca interatividade com o professor da faculdade. 

 

Pesquisadora: Mas dentro daquele contexto do currículo, você mudaria alguma coisa? Mudaria outra atividade, 

outras disciplinas? Ou continuaria com o mesmo? 

PM7: No momento eu não saberia apontar. Eu continuaria com as mesmas, até porque no momento eu não sei 

apontar uma mudança. Quando a gente aponta um defeito, tem que apontar uma solução e, no momento, não tenho 

uma solução. Eu acho que pode manter sim. 

 

Pesquisadora: Agradeço muito a sua colaboração, PM7. 

PM7: Eu também agradeço o convite. A gente tenta fazer o que pode, não sei se é o que vocês querem, mas beleza. 

 

ENTREVISTA 8 – (PM8)  

DATA: 20 de abril de 2018 – Início: 17h às 17h32min 

Pesquisadora: Estamos com PM8, egressa do curso em licenciatura em matemática da UFBA, pelo Polo de 

Itamaraju. PM8 está cedendo gentilmente esta entrevista para nossa pesquisa de mestrado. Boa tarde PM8. 

PM8: Boa tarde Délia. 
 

Pesquisadora: Quanto tempo você atua na educação? 

PM8: Contando profissionalmente, vinte e seis anos. Agora, eu fiz magistério em 81, então são 37 anos que eu 

estou envolvida nessa educação. Eu considero que estou na educação desde que estudo. Enfim, eu tenho quase 

quarenta anos de professora. 

 

Pesquisadora: E na docência de matemática? 
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PM8: Já é outra história. Matemática é uma paixão que eu tive desde a adolescência, e eu só consegui trabalhar 

com matemática, depois que conclui o curso. Porque antes eu fiz um curso adicional em matemática, em 97, era o 

nível 2. Tinha o nível 1 com professor de magistério e nível 2, como se fosse faculdade. Então, eu fiz e trabalhava 

com geometria em escola particular, trabalhava com matemática em escola pública, mas o que sobrava. Trabalhava 

com artes, geografia, redação, com religião [...]. 

 

Pesquisadora: Fundamental? 

PM8: Fundamental II. E o fundamental I, eu trabalhei algum tempo, tem pouco tempo, vai fazer cinco anos, na 

rede particular. 

 
Pesquisadora: E por que você escolheu um curso de licenciatura em matemática? Foi pela paixão? 

PM8: Foi paixão. Desde criança gostava e me dava bem em matemática. Então era um desejo. Quando foi oportuno 

fazer um curso em licenciatura em matemática, eu fiz logo, fiquei encantada. 

 

Pesquisadora: E por que um curso superior a distância? 

PM8: Foi favorável na minha cidade. Já tinha outros cursos pagos, mas este por ser um curso público, gratuito e 

ser em matemática, para mim foi encantador. Foi tudo de bom. E quando apareceu a oportunidade em minha 

cidade, eu fui uma das primeiras a me inscrever, porque enfim, eu sentia que um sonho de muito tempo seria posto 

em prática. 

 

Pesquisadora: E você sentiu apoio em fazer este curso a distância? 
PM8: Apoio em que situação? 

 

Pesquisadora: Da universidade, do Polo? 

PM8: Não tive apoio do município como eu gostaria, mas dos colegas, do Polo. O Polo atendeu muito bem. Dentro 

das circunstâncias, a UFBA também atendeu. 

 

Pesquisadora: Atrasava módulos e aulas? 

PM8: Atrasava. Por exemplo, no primeiro ano, foi um ano para um semestre. Demorou muito tempo para concluir 

o curso, teve dificuldades, porque foi um curso novo e nós fomos cobaia de um projeto. E começou aquela coisa 

grande, muitos alunos, como eu estava lá praticamente trinta anos sem estudar, tive dificuldades. Mas não tive 

apoio do município, da administração, mas da escola, com os colegas, com o Polo e com os colegas de turma. 
 

Pesquisadora: E ao final da licenciatura? Você já disse que assumiu logo a sala de aula, quais foram as turmas? 

PM8: Não lembro aqui quais foram as turmas que eu peguei, porque assim, só em ter feito este curso, as portas se 

abriram. Então, minha escola passou a me ver com outro olhar. Por eu ter habilidades com artes, sempre me 

empurravam artes. Quando eu falava que queria matemática e geometria, aí quando sobrava, matemática e 

geometria já estava comigo. Eu creio que a primeira turma que eu peguei no município foi 6º ano, que era a 5º 

série na época. Mas já tinha trabalhado em escola particular do 6º ano ao 9º ano. 

 

Pesquisadora: E qual sua carga horária semanal atual? 

PM8: Vinte horas como professora e vinte horas como coordenadora. 

 

Pesquisadora: Na mesma escola? 
PM8: Na mesma escola. 

 

Pesquisadora: Só na rede municipal? 

PM8: Atualmente, só na rede municipal. 

 

Pesquisadora: E quais as séries que você atua nesta escola? 

PM8: Eu trabalho com o 7º, 8º e 9º ano. 

 

Pesquisadora: Só com matemática? 

PM8: Matemática em três turmas, como aqui no município geometria é uma aula diversificada, eu trabalho três 

turmas matemática e uma geometria. 
 

Pesquisadora: E após você terminar a licenciatura de matemática, você continuou estudando? 

PM8: Já não tinha mais filhos pequenos e como eu gosto de estudar, a faculdade me fez sentir novos desejos de 

estudos. E com os fatores de conseguir ganhar um melhor salário. Enquanto eu fazia a graduação, eu fiz o Gestar, 

um projeto de formação continuada. Eu fiz o Gestar e finalizando o Gestar fiz uma pós em ensino da matemática. 
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Eu fiz particular. Antes de concluir a graduação de matemática, eu já estava concluindo também a pós-graduação 

em ensino da matemática. Finalizado a graduação, porque eu não sou adepta a pagar [...] Há uma discrepância 

muito grande em ensino público a distância e ensino particular a distância. Pode ser preconceito [...]. 

 

Pesquisadora: Em que sentido? 

PM8: Em conhecimento, em cobrança, em aprendizado [...]. 

 

Pesquisadora: Qual cobra mais? 

PM8: A rede pública. 

 

Pesquisadora: O ensino a distância da rede pública? 

PM8: Exatamente. Porque colegas que fizeram uma graduação a distância em uma instituição privada [...]. Eu 

finalizei a minha pós assim [...] O intuito é receber dinheiro, é vender. A qualidade deixou. A UFBA exigia muito, 

estudávamos de domingo a domingo, as provas eram de domingo a domingo, minha casa virou um segundo polo. 

Se você entrasse na minha casa ia ver, nós tínhamos um trabalho atrás do outro, tínhamos de concluir. Os 

professores vinham no Polo, davam aula. Iam à minha casa. Então foi muito bom. 

 

Pesquisadora: Mas a formação posterior a licenciatura, ajudou você? 

PM8: No salário. Infelizmente foi no salário, a graduação aumentou o percentual, e a pós-graduação aumentou 

bastante no percentual, no salário. Agora, agora eu fiz outra pós [...]. 

 
Pesquisadora: Pública? 

PM8: Pela UESB, em mídias em educação. Por eu ser muito ruim em tecnologias, eu me inscrevi e fui fazer. 

Terminei em novembro e estou aguardando o certificado. 

 

Pesquisadora: Também ajudou? 

PM8: Ajudou. 

 

Pesquisadora: Foi também no Polo? 

PM8: Foi no Polo. A inscrição foi no Polo, mas tudo foi online e nos últimos dias a tutora de Conquista veio aqui 

nos conhecer pessoalmente. Mas a troca é muito boa, para quem estuda a distância e estar interagindo, a troca é 

boa. Ajuda muito, o clima que tem em sala de aula, tem também a distância. 
 

Pesquisadora: Depois que você conclui a licenciatura em matemática a distância, você encontrou dificuldades na 

prática de docência de matemática? Quais foram as suas maiores dificuldades e como você conseguiu superar essas 

dificuldades, caso existiu? 

PM8: Dificuldades sempre têm. Prática pedagógica, bem menos, porque a gente está mais experiente, vai 

confiante. Na prática, o município oferece um suporte. Mas não tenho problema na parte pedagógica não. Mas, a 

dificuldade maior é o alunado mal preparado. Como eu trabalho no ensino fundamental II, a gente recebe menino 

de todo tipo, mas a minha dificuldade maior é pegar aluno do 9º ano que não sabe ler, não escreve e não sai das 

operações básicas. Então, para eu trabalhar com uma sala heterogênea é uma dificuldade pedagógica, mas não por 

desconhecimento, mas com a forma de melhor trabalhar de forma diversificada. 

 

Pesquisadora: E como você faz para superar essas dificuldades com seus alunos que são heterogêneos? 
PM8: Aí que entra a minha parte de mãezona, de catequista que sou. Eu tento atender dentro da possibilidade para 

que o aluno possa aprender, por exemplo: o menino não conhece tabuada, a gente dispõe um dia da semana só 

para trabalhar tabuada. Quem já sabe melhora, e quem não sabe pode estar aprendendo. E eu trabalho essa tabuada 

de uma forma bem diversificada. 

 

Pesquisadora: Como é essa forma? 

PM8: A tabuada interativa, por exemplo, eu pergunto 3x4 a um, se ele não souber eu passo para o outro, passo 

outro [...]. E a tabuada muda [...]. 

 

Pesquisadora: Como essa tabuada muda? 

PM8: Eu pego duas plaquinhas 4x7, ninguém fala nada, aí no papel eles escrevem letra a 4x7: 28, letra b [...]. 
Depois eu recolho e dou o resultado. Levo bombom, aí pergunto 5x8, quem responde certo ganha um bombom, 

uma bala. Eu faço constantemente tabuada, quando estou no 9o ano, o aluno não sabe ainda raiz quadrada, eu 

trabalho com jogos. Eu tenho muitos jogos, que eu gosto de ir pesquisando, adapto, porque a tabuada lúdica é mais 

agradável. 
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Pesquisadora: Você mesma confecciona os jogos? 

PM8: Confecciono. E com o curso de mídias, eu aprendi jogos online. 

 

Pesquisadora: Você utiliza na sua sala? 

PM8: Este ano ainda não. No ano passado, fiz um projeto, apliquei este projeto e gostei do resultado, apesar de 

que a escola não compreendeu muito e até me chamou a atenção, mas, dentro daquilo que eu aprendi eu gostei. O 

menino do 9º ano, 7º ano saía sem saber quase nada de tabuada, então eu trabalhei tabuada com os jogos online. E 

os alunos gostaram? E eles perguntavam: “É hoje professora que vai ter os jogos de matemática no computador?” 

Eu tive que aprender vários jogos, planejei, apliquei. Mas assim, como eu deixei os conteúdos para trás, para 

trabalhar este projeto, logo depois veio o simulado do município e só passaram sete, só sete alcançaram a média. 
Então, a dificuldade na prática pedagógica é esta, falta de apoio dos trâmites, dos gestores, até remunerado. 

 

Pesquisadora: Mas dentro desta atividade que você desenvolveu, seus alunos gostaram e deram bons resultados? 

PM8: Veja bem, em matemática [...]. 

 

Pesquisadora: Eu não digo em relação ao simulado, porque já tinha outro conteúdo, mas com os conteúdos que 

você desenvolveu você sentiu? 

PM8: Em parte. Quando chegava aos jogos, resolver as questões e cálculos, tudo bem. Mas para melhorar a leitura 

e escrita, eu criei um portfólio que quando acabava eles voltavam para a sala que era para descrever o que eles 

aprenderam das fórmulas, das regras para conectar o conteúdo com o jogo. O que estava prendendo muita gente. 

Eles próprios escreviam e não conseguiam ler. Eles não conseguiam ler para eu ouvir, nem dizer o que eles tinham 
escrito. Isso perdura na escola que eu trabalho que é vergonhoso para o nosso alunado, não saber ler, nem escrever. 

 

Pesquisadora: Diante deste diagnóstico, não deu para trabalhar com o professor de português? 

PM8: Não. Porque entre os colegas não há uma boa interação. É cada qual por si. Até, às vezes, a gente tenta, mas 

é tanto descaso, teria que ter um ponto de equilíbrio. Eu peguei a coordenação com essa intenção, mas não estou 

conseguindo. 

 

Pesquisadora: Então, essas metodologias, essas atividades que você tem se envolvido, você acha que você está 

sozinha? 

PM8: Não. Graças a Deus que eu já fazia antes mesmo da faculdade. Na faculdade, teve um semestre voltado para 

o material concreto, sair do abstrato, porque matemática é muito abstrato. 
 

Pesquisadora: Eu ia fazer uma pergunta exatamente assim para você. Quais foram as disciplinas que deram maior 

suporte para sua prática pedagógica? 

PM8: Mesmo sendo uma pessoa leiga (não tinha curso superior), eu sempre tive desejo de comprar livros, ver 

vídeos, enfim, tudo o que chegava ao meu redor eu fui buscando, e eu sugeri uma discussão no fórum [...] em jogos 

em matemática e fui contemplada. Esse tema foi abordado e foi trabalhado durante o semestre, e eu tive mais gosto 

ainda. E, na escola, eu comecei primeiro, como eu falei, com a tabuada interativa, tabuada diversificada, tabuada 

lúdica, e eu vi alguns colegas fazendo o mesmo, antes eles não haviam. O ano passado, o articulador começou a 

me dar apoio e nós tivemos um dia da matemática interativa na escola, foi legal. Tivemos desfile com música, com 

cordel, tivemos jogos e os jogos online, que foi um dos atrativos maiores. 

 

Pesquisadora: E essas práticas pedagógicas que você desenvolve em sala de aula, você utiliza elas por quê? 
PM8: Para conquistar meus alunos, para me aproximar mais dele, para ter um contato maior. Eu escuto direto isso: 

“Professora, a minha cabeça não entra matemática”. Eu acho que eles não compreendem a prática, e quando tem 

um jogo, eles adoram, se jogam pelo chão. Só não posso dar toda semana, todo dia, porque tenho que aplicar o 

conteúdo, aí depois, procuro um jogo adequado a este assunto naquele momento. Mas a tabuada é o que mais bato, 

porque todas as minhas turmas, do 6º ao 9º, desconhecem as quatro operações. E divisão [...]. 

 

Pesquisadora: Com estes alunos, você faz que tipo de trabalho? Estes que desconhecem, que não conseguem 

acompanhar os conteúdos? 

PM8: Eu tento, alguns melhoram. Eu tento fazer através das brincadeiras, de jogos, pegadinhas, enigmas, 

cruzadinhas, qualquer coisa diferente. Meu desafio próprio é ele ter as metodologias, as competências e 

habilidades, porque dar no mesmo, que a gente fala objetivos, estratégias. Eu tento conquistar o aluno para ele 
aprender com prazer. Se eu desafiar meu aluno, e ele não ter prazer na aprendizagem, ele vai ter mais raiva, mais 

rejeição. 

 

Pesquisadora: Falando em competências e habilidades, a proposta do curso de matemática da licenciatura de 

vocês, ela propôs trabalhar competências e habilidades do educador matemático. Das competências que a gente 
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deixou listado aqui para você recordar, quais dessas você indica que foram mais bem trabalhadas no curso? E qual 

hoje que você acha que é mais competente nesta habilidade? 

PM8: Aqui, têm seis competências. Foram trabalhadas todas, mas por ser a distância foi superficial. Está no 

sistema, está no ambiente, você fazia aquilo que era obrigado, você fazia, dava uma resposta, dava um exemplo, 

preparava uma aula. Mas o que me fez e trouxe para a minha vida prática com mais veemência foi a letra b: 

“analisar, selecionar e produzir material didático”. Para mim, o material concreto fez muita diferença na minha 

vida, na minha prática. Trabalhar com joguinhos, trabalhar com brincadeiras, com materiais didáticos concretos, 

animou muito, porque era minha praia, aquilo que desejava. E também gostei muito, gostei não, busquei dentro do 

curso aprimorar mais foi: “desenvolver estratégias de ensino que favoreça a aprendizagem”, por exemplo, fazer 

uma poesia em matemática, um cordel, uma brincadeira, porque tem matemática em feira, em farmácia, em receita, 
em mercado, em horas. Então, se o aluno é desafiado em mostrar sua criatividade, dar a ele também autonomia 

própria de aprendizagem. Com isso, meu pensamento ficou mais flexível, eu desenvolvi que matemática não é só 

de regras, de conceitos, mas de [...]. É uma ciência exata, vários caminhos vai me levar a uma resposta. Como eu 

aprendi aquele método que tem que ser assim, assim, eu aprendi que o menino pode aprender e desenvolver a 

questão de acordo com o que ele percebeu e que entendeu. Então, esta flexibilidade o curso me trouxe. Então, claro 

que eu trabalho com os conceitos, não posso fugir dos conceitos, o aluno tem que compreender o porquê de raiz 

quadrada do 9 é um quadrado perfeito, provar porque não posso ter raiz quadrada doze exata. Isso é fácil de 

perceber, através do material concreto, pego uma quadrícula, o azulejo da escola e explico rapidinho para o menino. 

 

Pesquisadora: Matemática não é só formas e algoritmos, você aprende de outra forma também? 

PM8: Você aprende brincando. O desejo é esse. 
 

Pesquisadora: E das disciplinas que você teve no seu curso de formação de matemática, quais as que te deram 

mais suporte para sua prática atual como professora? 

PM8: Por eu ter iniciado com geometria numa escola particular, com meus colegas me ajudando, com o curso que 

eu fiz adicional no ensino [?] eu já tinha uma preferência por geometria, isso me deu mais embasamento, mais 

segurança. Também informática [...]. 

 

Pesquisadora: Que é matemática? 

PM8: Sim. Eu também me sentia “analfabática”, pedia socorro, não sabia nada de informática neste curso. Hoje, 

tenho outra visão e consigo desenvolver coisas não tanto como eu gostaria, que eu preciso estar antenada com as 

mudanças. Meus alunos sabem mais coisas do que eu. Mas, informática teve em todos os semestres. O que mais? 
Cálculo, os cálculos de diversas maneiras, porque teve cálculo 1, 2 e 3, cada um na sua modalidade, também ajudou 

muito. A parte de álgebra. A parte de estatísticas também foi muito legal. No início, teve estatísticas com 

pegadinhas, conjunto que é mais raciocínio lógico, as questões de leituras, que não é só o cálculo, é a lógica. E na 

faculdade, nos estudos, foi que eu tive um olhar melhor para a lógica. 

 

Pesquisadora: E ajudou muito você? 

PM8: Ajudou, e passei a ter outo olhar para a parte da lógica. 

 

Pesquisadora: Vi que você é uma professora muito entusiasmada. E dessa jornada de quase quarenta anos, mas 

como professora de matemática você pode falar de uma prática exitosa que você desenvolveu e ficou marcada no 

meu trabalho? 

PM8: Quando eu trabalhava numa escola pública sem formação superior, trabalhava com desenho geométrico, eu 
e minha colega fizemos uma feira, com o nome Desemet, que tinha músicas, trabalhos artísticos, trabalhos visuais 

com polígonos e tangram e, recentemente, o trabalho com jogos online, com mídias. 

 

Pesquisadora: Vamos pedir que você descreva com maior detalhe sua experiência com a feira,e  o projeto de 

mídias. 

PM8: Com o aluno, eu amo trabalhar. Teve um trabalho mais recente {ruídos}. 

 

Pesquisadora: Você desenvolveu quando? Tem fotos? Para fechar nossa conversa, a pergunta final é sobre a 

proposta do curso em licenciatura. Você mudaria alguma coisa, ou deixaria a proposta como foi feita para vocês? 

PM8: Mudaria. A princípio começaria de forma mais sutil e leve. O início foi pesado, eu sofria muito. Eu mudaria, 

porque é uma turma heterogênea, e eu era a mais velha, tinha aluno com 17 anos, um complementava o outro. A 
minha experiência de anos como professora, e eles adolescentes casou bem. Deu certo. 

 

Pesquisadora: Então, você diminuiria a cobrança, mas mudaria mais alguma coisa? 
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PM8: Eu diminuiria a cobrança, colocaria assuntos mais leves, ia mais devagar com assuntos mais fáceis, com a 

matemática básica. Já começou com cálculo e foi um susto para a gente, por exemplo, os nossos colegas que não 

dominavam matemática naquela época, foram tudo reprovado na primeira prova, e era muito exigente. 

 

Pesquisadora: As provas eram pesadas? 

PM8: Muito pesada. Nós desenvolvemos na época a TPP (Tensão Pré-Prova). A turma ficava tensa. Quem deveria 

elaborar as provas eram os tutores. A prova vinha padrão de Salvador, de alguém que nunca nos viu [...]. Para 

iniciar eu mudaria tudo [...]. 

 

Pesquisadora: Eu quero te agradecer. Você foi a nossa última entrevistada, foi um prazer muito grande. 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL – PPGE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido* 

Título da pesquisa: 

CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO EaD PARA PROFESSORES EGRESSOS DA 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Prezado(a) Senhor(a):  

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da pesquisa CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO 

EaD PARA PROFESSORES EGRESSOS DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 

O objetivo da pesquisa é analisar junto aos professores egressos da licenciatura de matemática 

ofertada no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), de Itamaraju-BA as contribuições 

dessa formação para o seu saber-fazer profissional. Nesse universo, focaremos especificamente 

àqueles egressos que atuam como professores na rede pública municipal. Para alcançar o 

objetivo, o projeto propõe: 1) Identificar o perfil dos egressos da primeira turma de licenciatura 

de matemática do Polo UAB de Itamaraju. 2) Analisar as práticas pedagógicas, por meio da 

observação participativa de aulas e das narrativas dos professores egressos. 3) Organizar um 

caderno de práticas em matemática a partir das narrativas dos professores sobre suas práticas 

pedagógicas. A sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma: utilizar-

se-á das técnicas do questionário (conjunto de perguntas que serão respondidas por escrito pelos 

sujeitos da pesquisa) e da entrevista. O questionário foi aplicado presencialmente para os 13 

egressos da 1ª turma do curso de licenciatura de matemática com objetivo de levantar o perfil 

dos mesmos e enquanto que a entrevista, semiestruturada, será realizada presencial, áudio 

gravado, individualmente. Todas as entrevistas serão agendadas com os professores egressos 

da licenciatura que estão atuando na rede pública municipal e que responderem ao questionário. 

As entrevistas serão guiadas por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai expor ao 

longo de seu curso. Ao final da entrevista, será solicitada a permissão para o pesquisador 

realizar dois momentos de observação participativa na sala de aula do professor entrevistado. 

 
*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da Resolução 466/2012 de 12 de 
dezembro de 2012. Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa, envolvendo Seres Humanos analisados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa 
ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 
Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. E-mail: cep_uesc@uesc.br. 
Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 

A partir das narrativas dos professores será organizado conjuntamente um caderno de práticas em 

matemática. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus 
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ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os 

fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. As entrevistas gravadas servirão apenas para transcrição das falas 

procurando ser fiel aos depoimentos dados e não haja perda de informações consideradas 

importantes. Os possíveis riscos ao participante podem ocorrer especialmente em relação da 

aplicação do questionário e realização da entrevista, uma vez que pode haver constrangimento ou 

desconforto, por recordar determinadas situações pessoais envolvendo dimensões moral, 

intelectual, social e cultural e, sobretudo, por haver gravação de áudio. O pesquisador oferecerá 

todas as condições necessárias para a preservação de sua integridade moral e amenizar, ou mesmo 

extinguir qualquer tipo de risco, comprometendo-se em suspender o ato, caso o participante assim 

o desejar, sem lhe causar nenhum prejuízo. Os benefícios esperados são contribuir nas reflexões 

sobre a formação EaD de professores de matemática da Educação Básica e a possibilidade de dar 

visibilidade as boas práticas desenvolvidas nas escolas do município de Itamaraju pelos professores 

egressos, organizando um caderno de práticas a partir das narrativas dos investigados. Informamos 

que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua participação. Garantimos, no entanto, 

que todas as despesas decorrentes da pesquisa, se ocorrerem, serão ressarcidas, quando devidas e 

decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa. O presente termo será impresso em 

duas vias iguais e após assinatura, o participante ficará com uma delas. 

 

Itamaraju, ____/____/______. 

__________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Délia de Oliveira Ladeia 

E-mail: deliaeducadora@gmail.com 

CPF: 407.48677615 

Matrícula: 201620414 

 
 

 

 

EU _____________________________________________________________ (nome por 

extenso do egresso da 1ª licenciatura de matemática do Polo UAB Itamaraju) tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos, concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa descrita acima. 

Data: ___________________ 

________________________________________________ 

Assinatura   
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ANEXO C – Questionário da pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL – PPGE 

 

APRESENTAÇÃO QUESTIONÁRIO 

 

Prezado Professor(a): 

Convidamos você para participar, como voluntário(a) em uma pesquisa que tem como objetivo levantar o perfil 

dos professores da rede municipal de educação de Itamaraju/BA, egressos da licenciatura de matemática ofertada 

no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) deste município e analisar junto aos mesmos as contribuições 

desta formação para o seu saber-fazer profissional. Para tanto, alguns aspectos da prática docente serão abordados, 

tais como o processo da formação profissional (profissionalização), formas de ingresso, organização do trabalho 

pedagógico, perfil socioeconômico e cultural. Esperamos contar com a sua valorosa contribuição nesta pesquisa. 

Caso aceite fazer parte, o procedimento será preencher este questionário e responder algumas perguntas sobre o 

seu trabalho como professor de matemática, na rede municipal de ensino. Esta pesquisa não tem a intenção de 

expor nenhum participante individualmente ou coletivamente e asseguramos que os dados de identificação serão 

mantidos em sigilo absoluto de forma a resguardar a sua privacidade e integridade moral. Solicitamos que seja o 

mais verdadeiro possível em suas respostas e que estas efetivamente reflitam seu pensamento, entendimento e/ou 

ação.  

 

Sinceros agradecimentos por sua valorosa colaboração. 

 

Délia de Oliveira Ladeia 

Mestranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação – Formação de Professores da Educação 

Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

 

I – IDENTIFICAÇÃO E PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

1.1 – Nome: _______________________________________________________________________________ 

 

1.2 – Data de Nascimento: ____/___/______Idade: __________________ (anos e meses completos) 

 

1.3 – Sexo:   

(   ) Masculino       (    ) Feminino       (    ) Transgênero  

 

1.4 – Cor:  

(   ) Branca   (    ) Preta     (    ) Amarela   (    )  Parda      (    ) Indígena 

 

1.5 – Mora com quem:   

(   ) Pais     (   ) Amigo(s)       (  ) Com cônjuge        (   ) outros parentes        (   ) Sozinho    

  

1.6 – Filhos:  

(    ) Nenhum     (   ) Um       (    ) Dois       (   ) Mais de três  

1.7 – Tem filhos em idade escolar:  

(   ) Não       (   ) Sim, quantos _________ 
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1.8 – Você mora em casa/apartamento:  

(   ) Própria        (   ) Alugada          (   ) Cedida         (   ) Em financiamento 

 

1.9 – Renda Familiar  

(   ) R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 

(   ) R$  3.500,00 a R$ 5.000,00 

(   ) Mais de R$ 5.000,00 

 

1.10 – Números de pessoas dependentes financeiramente: 

(   ) Um       (   ) Dois       (   ) Mais de três 

 

II – PERFIL DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

2.1 – Tem habilidade em alguma língua estrangeira?  

(    ) Não    

(   ) Sim,  qual ? ____________________   (    ) Básico      (    ) Avançado     (   ) Fluente 

 

2.2 – Além da sua licenciatura em matemática, você fez outro curso superior? 

(   ) Não 

(   ) Sim, qual curso ? ____________________  (   ) Bacharelado        (   ) Licenciatura  

 

2.2.1 – Caso sua resposta seja positiva, indique qual a modalidade do curso: 

(   ) Presencial          (   ) EaD           (   ) Semipresencial 

 

2.3 – Indique a modalidade de cursos de pós-graduação de mais alta titulação que você possui: 

(   ) Atualização ou aperfeiçoamento (mínimo de 180h). 

(   ) Especialização (mínimo de 360h). 

(   ) Mestrado. 

(   ) Doutorado.  

(   ) Não fiz ou não completei curso de pós-graduação (passe para a questão 2.5). 

 

2.3.1 – Indique a área temática do curso de pós-graduação da mais alta titulação que você possui:  

(   ) Educação, enfatizando alfabetização. 

(   ) Educação, enfatizando linguística e/ou letramento. 

(   ) Educação, enfatizando educação matemática.  

(   ) Educação, enfatizando outras ênfases.  

(   ) Outras áreas que não a Educação. 

 

2.4 – Você participou de alguma atividade de formação continuada (atualização, treinamento, capacitação etc.) 

após o término da sua licenciatura em matemática? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

 

2.5 – Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada para melhoria da sua prática 

profissional? 

(    ) Sempre. 

(    ) Quase sempre. 

(    ) Eventualmente. 

(    ) Nunca. 

 

 

 

 



 
 
 

172 

III – ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

 

3.1 – Desenvolve alguma atividade física? 

(    ) Atividades físicas individuais em casa ou praça pública.  

(    ) Esporte coletivo (Voleibol, futebol etc.). 

(    ) Academia. 

(    ) Nenhum. 

 

3.2 – Nos finais de semana, qual a sua principal atividade desenvolvida? (Marque a partir da ordem de prioridade 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

(    ) Acesso a cultura (cinema, teatro etc.). 

(    ) Pratica esporte. 

(    ) Assisti televisão.  

(    ) Viaja. 

(    ) Navega na Internet. 

(    ) Vai à igreja. 

(    ) Vai a barzinhos e restaurantes. 

(    ) Leituras (livro, jornal, revista). 

(    ) Aproveita o final de semana para organizar os planos de aula.  

 

IV – FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE EAD  

 

4.1 – Numa escala de 1 a 10 como você classifica, de modo geral o seu curso de licenciatura em matemática 

ofertado no Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB)? 

(    ) 1 a 2  – Insatisfatório. 

(    ) 3 a 5 – Parcialmente satisfatório. 

(    ) 6 a 8 – Satisfatório. 

(    ) 9 a 10 – Muito satisfatório. 

 

4.2 – Considerando a classificação atribuída ao seu curso de licenciatura na questão anterior, a qual aspecto você 

atribui a nota dada? (Marque a partir da ordem de prioridade 1, 2, 3, 4 e 5) 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

A qualidade do material didático disponibilizado.      

Os encontros presenciais com os tutores no polo de apoio.       

O ambiente virtual de aprendizagem do curso.      

A autodisciplina e autoconfiança.      

O fato de ter sido uma licenciatura oferecida na modalidade EaD.      

 

 
4.3 – Referente ao seu curso de licenciatura de matemática avalie o grau de importância que os aspectos abaixo 

relacionados contribuíram para sua formação docente, sendo N (Nenhum), 1 (Mínimo), 2 (Razoável) e 3 

(Máximo):  

  

Aspectos N 1 2 3 

Reflexão crítica diante da realidade social (aspectos políticos, econômicos etc.).     

Respostas científicas frente a realidade.     

Domínio das habilidades, dos saberes e fazeres básicos da profissão.     

Atitude investigativa frente as demanda profissionais.     

Trabalho em equipe.     

Senso ético e de responsabilidade.     
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4.4 – No decorrer da sua licenciatura em matemática com qual frequência eram utilizadas as ferramentas do 

ambiente virtual e as estratégias didático-pedagógicas, abaixo específicas, para desenvolver as disciplinas do 

curso?  

 

 

 

Ferramentas virtuais e estratégias didático-pedagógicas 

utilizadas durante o curso 

 

Frequência do uso durante o curso 

Raras vezes Frequente Não se aplica 

1– Uso das ferramentas do Ambiente Virtual 

a – Textos complementares com animações. 

   

b – Exercícios orientados e com simulações.    

c – Fórum com questões pertinentes.    

d – Chats com tutores a distância.    

e – E-mail.     

2 – Uso de estratégias didático-pedagógicas 

a – Videoaula para os conteúdos específicos.  

   

b – Videoaula para todos os conteúdos.     

c – Listas de exercícios.    

d – Trabalho em grupo sobre temas específicos.    

e – Trabalhos individuais sobre temas específicos.     

f – Videoconferência.     

g – Trabalhos em laboratório.     

h – Encontros presenciais com os professores da universidade.     

 

4.5 – Você conheceu a proposta pedagógica do seu curso de licenciatura em matemática? 

(    )  Sim         (     ) Não 

 

4.6 – Os encontros presenciais no polo de apoio contribuíram no processo ensino-aprendizagem durante o seu 

curso de licenciatura em matemática? 

(     ) Sim. Por quê? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(     ) Não, Por quê? _________________________________________________________________ 

 

4.7 – Considerando a sua atual vivência profissional, quais foram as três principais deficiências que você aponta 

na sua formação em licenciatura de matemática? 

a – _______________________________________________________________________________ 

b – _______________________________________________________________________________ 

c – _______________________________________________________________________________ 

 

4.8 – Quais foram as três maiores contribuições que o seu curso de licenciatura em matemática trouxe para sua 

vida profissional? 

a – ______________________________________________________________________________ 

b – ______________________________________________________________________________ 

c – ______________________________________________________________________________ 

 

V – CARREIRA DO MAGISTÉRIO, JORNADA DE TRABALHO SEMANAL E REMUNERAÇÃO 

 

5.1 – Atualmente, você trabalha na educação?  

(   ) Sim (Continue respondendo o questionário)  

(   ) Não 
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5.2 – Em qual função e rede de ensino você atua?  

Funções Pública Estadual Pública Municipal  Privada 

Gestão escolar.    

Coordenador/suporte pedagógico .    

Professor de matemática.    

Professor de outra disciplina.    

Outras.    

 

5.2.2 – Qual a localização da instituição escolar em que você exerce a(s) função(ões) acima indicada(s)?  

(    ) Urbana      (    ) Campo       (    ) Indígena       (    ) Escola de fazenda    (    ) Assentamento 

 

5.2.3 – Qual o seu vínculo empregatício e sua carga horária semanal na rede que atua? 

(    ) Concursado, CH__________  

(    ) Contratado,  CH__________  

(    ) Terceirizado, CH__________           

 

5.2.4 – Caso seja um professor concursado, você conhece o plano de cargos e carreira da sua rede de ensino? 

(     ) Sim               (      ) Não             (     ) Parcialmente 

 

5.2.5 – Em nível de progressão na carreira docente (de acordo como plano de carreira da sua rede de ensino) você 

se encontra? ______________________________________          

 

5.3 – Caso você seja professor de matemática, em qual modalidade/série que você atua? 

(   ) Educação Infantil 

(   ) Educação Fundamental I (1º ao 5º ano) 

(   ) Educação Fundamental II (6º ao 9º ano) 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior 

(   ) Outras 

 

5.4 – Você exerce outra função remunerada além da educação? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

5.4.1 – Caso for afirmativo, qual? _____________ Quantas horas semanais? _____________ 

 

5.5 – Qual a sua renda mensal enquanto profissional da educação? 

(   ) R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 

(   ) R$  3.500,00 a R$ 5.000,00 

(   ) Mais de R$ 5.000,00 

 

5.5.1 – Caso você tenha outra função remunerada além da educação, qual o total da sua renda mensal? 

(   ) R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 

(   ) R$  3.500,00 a R$ 5.000,00 

(   ) Mais de R$ 5.000,00 

 

5.5.2 – Qual a importância da sua renda no orçamento da sua família? 

(    ) Renda principal. 

(    ) Renda  complementar. 

(    ) Só usada quando necessário em despesas extras. 

(    ) Nenhuma importância.  
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5.6 – Em relação ao trabalho docente que você executa atualmente, como se sente? 

(    ) Muito realizado. 

(    ) Realizado. 

(    ) Muito pouco realizado. 

(    ) Não realizado. 

 

VI – CONDIÇÕES DE TRABALHO  

 

6.1 – Você dispõe de microcomputador e acesso a Internet em sua casa?   

(    ) Sim          (    ) Não 

 

6.2 – A instituição em que você trabalha possui os recursos técnicos e didáticos (copiadora, computador, Internet, 

data show, livros etc.) para o apoio do seu trabalho docente?  

(    ) Sim           (    ) Não 

 

6.3 – Em sua casa, você dispõe de material de apoio pedagógico (livros, periódicos etc.) que colaborem na 

elaboração do seu plano de aula? 

(    ) Sim           (    ) Não 

 

VII – PERFIL DA PRÁTICA DOCENTE 

 

7.1 – Qual o tipo de aula você tem mais utilizado com os seus alunos? 

(    ) Expositivas. 

(    ) Trabalhos em grupo em sala de aula. 

(    ) Aulas expositivas e práticas. 

(    ) Aulas  expositivas e trabalhos em grupos. 

(    ) Aulas expositivas, aulas práticas, trabalhos em grupos e videoaulas. 

 

7.2 – Que instrumento de avaliação da aprendizagem você adota?  

(    ) Prova escPM.6. 

(    ) Trabalhos escritos individuais. 

(    ) Trabalhos de grupos, orais e escritos. 

(    ) Utiliza uma variedade de instrumentos para compor um conjunto de avaliação. 

(    ) Arguição oral. 

7.3 – Com relação aos seus alunos, como você considera o seu grau de exigência? 

(    ) Deveria exigir um pouco menos.  

(    )  Deveria exigir um pouco mais. 

(    )  Exijo na medida certa. 

(    )  Não exijo nada. 

 

7.4 – Qual das habilidades relacionadas abaixo tem sido mais desenvolvida em suas aulas? 

(    ) Trabalhar em equipe. 

(    ) Tomar iniciativa e criatividade. 

(    ) Senso ético e de responsabilidade. 

(    ) Atitude investigativa e análise crítica. 
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7.5 – Considerando as respostas dadas nas questões acima (7.1, 7.2, 7.3 e 7.4), como você classifica a influência 

do seu curso de licenciatura em matemática sobre a sua prática docente atual? 

 

Consideração das respostas das questões   

Influência da licenciatura na prática docente 

Nenhuma Baixa Média Alta  Totalmente 

7.1 – Tipo de aula mais utilizado com os alunos.      

7.2 – Instrumento de avaliação da aprendizagem adotado.      

7.3 – Grau de exigência com os alunos.      

7.4 – Habilidades mais desenvolvidas nas aulas.      

 

7.6 – Indique a frequência que você trabalha com seus alunos as seguintes práticas. 

Práticas desenvolvidas com os alunos Semanal Mensal Bimestral Nunca 

Exercícios para fixar procedimentos e regras.      

Situações-problema que exigem raciocínio complexo.     

Gravar regras para encontrar respostas e soluções certas.     

Lidar com situações que sejam familiares para os alunos.     

Experimentar diferentes modos para solucionar cálculos.     

Lidar com outros temas e relacionar com a matemática.     

Aprimorar a velocidade e a precisão de resolver cálculos.       

Atitude investigativa e análise crítica.     

  

7.7 – Levado em consideração os aspectos gerais da sua formação e da sua prática docente assinale cada uma das 

seguintes afirmativas, de acordo com o seu grau de acordo/desacordo, numa escala entre 1 (discordo em absoluto), 

e 5 (concordo totalmente). 

Afirmativas 1 2 3 4 5 

Gosto muito de ser professor e ensinar matemática.      

Só ensino matemática, porque fiz uma licenciatura.      

Conheço bem os conteúdos que tenho que desenvolver nas aulas.      

Tenho muitas dúvidas em relação aos conteúdos que devo desenvolver.      

O trabalho interdisciplinar na matemática não é possível; ela independe das outras.      

Só consigo ensinar bem matemática se tiver materiais concretos.      

No Ensino Fundamental e Médio, o aluno não deve ter acesso à calculadora.       

Papel e lápis são indispensáveis para ensinar matemática.      

A matemática é muito difícil, e só os melhores conseguem aprender.      

É possível saber matemática mesmo não sabendo realizar os algoritmos das quatro 

operações. 

     

 

 

Muito obrigada pela atenção! 

 

 

_________________________________________. _____/_____/_________. 
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ANEXO D – Roteiro de entrevista semiestruturada com os professores de matemática em exercício 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL – PPGE 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada com os Professores Egressos da Licenciatura em 

Matemática, Polo UAB de Itamaraju 

 

PARTE I – Perfil do professor egresso (condições da docência) 

 

1- Quanto tempo você atua na educação? E na docência de matemática?  

2- Por que você escolheu uma licenciatura em matemática? E por que um curso a distância? 

3- Ao final da licenciatura, você assumiu sala de aula? 
4- Qual a sua carga horária semanal? Em quantas escolas você trabalha? Qual(is) a(s) rede(s) de ensino? 

5- Nestas escolas, você só atua como professor de matemática? 

6-  Qual(is) série(s) você atua? Quantas turmas?  

 

PARTE II – Perfil do professor egresso (a formação e a prática pedagógica) 

 

1 – Depois que você concluiu a licenciatura em matemática a distância, você encontrou dificuldades no exercício 

da sua prática pedagógica? Quais foram as maiores dificuldades?  Como você conseguiu superá-las? 

2 – A proposta pedagógica da licenciatura propôs o desenvolvimento das competências e habilidades do educador 
matemático? 

Fale sobre as competências e habilidades que ao seu ver foram melhores trabalhadas no curso? 

Quais destas competências você tem maior domínio? 

 

3 – Quais disciplinas da licenciatura ofereceram maior suporte para sua prática pedagógica? Por quê? 

 
4 – Quais metodologias e atividades desenvolvidas na licenciatura colaborou na sua prática? 

a – Quais as práticas pedagógicas que você mais desenvolve na sua sala de aula? Por quê? 

b – Quando um aluno não entende o conteúdo que estratégias você utiliza para que ele entenda? 

c – Você pode dar exemplos exitosos dessa(s) prática(as)? Você pode descrevê-las? Qual o resultado desta prática 

na aprendizagem do aluno? 

5 – Se você pudesse mudar a proposta pedagógica do seu curso de licenciatura de matemática a distância você 

mudaria alguma coisa ou deixaria do mesmo modo que foi proposto? Caso mudasse, o que mudaria? 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de matemática para a educação básica;  

b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

c) analisar criticamente propostas curriculares de matemática para a educação básica;  

d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do 

pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas 

técnicas, fórmulas e algoritmos;  

e) perceber a prática docente de matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, 

um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente; 

 f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 

Questão de pesquisa: Qual o perfil do egresso com relação à sua atuação profissional e formações ulteriores 

a conclusão do curso? Objetivo geral: analisar as contribuições que o curso de licenciatura em matemática 

a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto docentes de matemática. Específicos: 

traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) formação ulterior a conclusão do curso. 
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ANEXO E – Roteiro do Plano para o relato de prática pedagógica exitosa do professor. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL – PPGE 

MESTRANDA: DÉLIA DE OLIVEIRA LADEIA  

ORIENTADORA: PROFª. Dra. JOSEFA SÔNIA PEREIRA DA FONSECA 
 

 

 

Plano para o RELATO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA do Professor 

Egresso da Licenciatura em Matemática Polo UAB de Itamaraju em efetivo exercício da 

docência. 
 

Professor (a): ______________________________________________________________________ 

 

 

1- Nome da prática pedagógica – (O quê?) 

 

 

2- Alunos envolvidos – (Para quem?) 

 

 

3- Justificativa – (Por quê?) 

 

 

4- Objetivos da prática – (Para quê?) 

 

 

5- Caminhos percorridos – (Como?)  (Prezado professor solicito a gentileza de detalhar o passo a 

passo da prática desenvolvida. Fique à vontade para utilizar imagens ou ilustrações que possibilitem 

maior visibilidade dos caminhos percorridos). 

 

 

6- Resultados. 

 

 

Agradeço a sua valorosa contribuição. 

Délia de Oliveira Ladeia 

 

Questão de pesquisa: Qual o perfil do egresso com relação à sua atuação profissional e formações 

ulteriores a conclusão do curso?  Objetivo geral: o estudo propõe analisar as contribuições que o curso 

licenciatura em matemática a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto 

docentes de matemática. Específico: traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) 

formação ulterior a conclusão do curso. 
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ANEXO F – Relatos de prática pedagógica exitosa dos professores(as) 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL – PPGE 

MESTRANDA: DÉLIA DE OLIVEIRA LADEIA  

ORIENTADORA: PROFª. DRA. JOSEFA SÔNIA PEREIRA DA FONSECA 

 

 

RELATO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA do Professor Egresso da Licenciatura em 
Matemática Polo UAB de Itamaraju em efetivo exercício da docência. 

 
Professor(a):  PM4 

 
1- Nome da prática pedagógica – (O quê?) 
Vamos aprender a tabuada cantando.  
 
 
2- Alunos envolvidos – (Para quem?) 
Alunos do 6º ano da Escola “Z”. 
 
 
3- Justificativa – (Por quê?) 
A música pode ser de fundamental importância para envolver os alunos na memorização da 
tabuada, desde que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvintes, 
intérpretes, até como compositores e improvisadores, dentro e fora da sala de aula.  
 
4- Objetivos da prática – (Para quê?) 
Estimular o aprendizado da tabuada de multiplicação de 2 ao 9 de forma interativa, favorecendo 
a compreensão e a memorização através de música/paródia, despertando o gosto pela 
matemática.   
 
5- Caminhos percorridos – (Como?) (Prezado professor, solicito a gentileza de detalhar o passo a 
passo da prática desenvolvida. Fique à vontade para utilizar imagens ou ilustrações que possibilitem 
maior visibilidade dos caminhos percorridos) 
A turma foi dividida em nove grupos de três alunos, onde eles elaboraram paródias sobre a 
tabuada, usando a criatividade e, em seguida, fazendo a exposição para que os colegas 
escolhessem por meio do voto a melhor música apresentada.    
 
6- Resultados 
E o resultado dessa proposta pode ser notado por meio de um vídeo demonstrado, e a evolução 
dos alunos nas atividades propostas relacionadas à tabuada.  
 

 
 

 

Questão de pesquisa: Qual o perfil do egresso com relação à sua atuação profissional e formações 

ulteriores a conclusão do curso?  Objetivo geral: o estudo propõe analisar as contribuições que o curso 

de licenciatura em matemática a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto 

docentes de matemática. Específico: traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) 

formação ulterior a conclusão do curso. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA MESTRADO PROFISSIONAL – PPGE 

MESTRANDA: DELIA DE OLIVEIRA LADEIA  

ORIENTADORA: PROFª. DRA. JOSEFA SÔNIA PEREIRA DA FONSECA 
 

 

RELATO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA do Professor Egresso da Licenciatura em 
Matemática Polo UAB de Itamaraju em efetivo exercício da docência. 

 
Professor(a): PM5 

 

1- Nome da prática pedagógica – (O quê?)  
Compartilhar conhecimentos 
 
2- Alunos envolvidos – (Para quem?) 
Alunos “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. 
 
3- Justificativa – (Por quê?)  
A cada grupo terá um monitor onde irá compartilhar os conhecimentos na disciplina com 
os colegas. 
 
4- Objetivos da prática – (Para quê?)  
Muitas vezes, os colegas têm receio de perguntar no momento da explicação ou por ter 
vergonha de fazer alguma pergunta e ser taxada como algo inútil na disciplina, com isso as 
dúvidas serão compartilhadas dentro do grupo para o monitor, e supervisionada pelo 
professor. 
 
5- Caminhos percorridos – (Como?) (Prezado professor, solicito a gentileza de detalhar o passo 
a passo da prática desenvolvida. Fique à vontade para utilizar imagens ou ilustrações que 
possibilitem maior visibilidade dos caminhos percorridos) 
 
Ao primeiro momento será feita a exposição do conteúdo de forma dialogada e explicativa. 
Na maioria das vezes, alguns alunos se destacam com um desempenho muito bom na 
disciplina, em que assimilam os conteúdos de forma eficácia e rápida. Com isso, selecionei 
alguns alunos como monitores para mediar um grupo de colegas com dúvidas no conteúdo 
dado. Muitas das vezes, os alunos têm receio de perguntar para o professor, e com os 
colegas não têm vergonha de perguntar. O papel do professor fica em supervisionar os 
grupos, tirando dúvidas quando aparecer.  
 

6- Resultados 

O resultado adquirido com essa prática teve uma eficácia de mais de 85% dos alunos que 

possuíam algum tipo de dúvida no conteúdo dado. 

 
 
 

 
 
 

Questão de pesquisa: Qual o perfil do egresso com relação à sua atuação profissional e formações 

ulteriores a conclusão do curso?  Objetivo geral: o estudo propõe analisar as contribuições que o curso 

licenciatura em matemática a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto 

docentes de matemática. Específico: traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) 

formação ulterior a conclusão do curso. 
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RELATO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA do Professor Egresso da Licenciatura em 

Matemática Polo UAB de Itamaraju em efetivo exercício da docência. 
 

Professor(a): PM7 
 

1- Nome da prática pedagógica – (O quê?) 
Jogo do tangran. 

 
2-  Alunos envolvidos – (Para quem?) 
Alunos do 6º ano, da Escola “X”. 

 
3- Justificativa – (Por quê?) 

O tangram é um quebra-cabeça formado a partir de um quadrado que é decomposto em sete 
figuras geométricas, sendo elas: cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Com o 
tangram é possível montar mais de 1.700 figuras, sendo ótimo para o desenvolvimento do 
raciocínio e da criatividade. Além disso, podemos utilizar o tangram para desenvolver várias 
habilidades, como reconhecimento de figuras geométricas, área, perímetro; e identificação, 
semelhança de triângulos, ângulos e retas paralelas. 

 
4- Objetivos da prática – (Para quê?) 

• Desenvolver a criatividade e o raciocínio, usando o jogo do tangram. 

• Desenvolver a concepção de área, perímetro e visualização das figuras geométricas 
relacionadas. 

• Construção de figuras usando o tangram. 

• Incentivar o uso de atividades lúdicas em sala de aula como ferramenta auxiliar para a 
compreensão do conteúdo. 

 
5- Caminhos percorridos – (Como?) (Prezado professor, solicito a gentileza de detalhar o passo 

a passo da prática desenvolvida. Fique à vontade para utilizar imagens ou ilustrações que 
possibilitem maior visibilidade dos caminhos percorridos)  

• Apresentar a proposta do trabalho para a turma; 

• Dividir a turma em duplas para pesquisa e produção; 

• Orientar que deverão pesquisar como surgiu o tangran e trazer por escrito; 

• Confeccionar o tangram, que pode ser realizado com material de reciclagem (papelão) 
ou o que for viável a cada dupla; 

• Utilização do tangran na sala como forma de jogo e de aprendizagem das variáveis 
formas possíveis. 

 
6- Resultados 

Questão de pesquisa: Qual o perfil do egresso com relação à sua atuação profissional e formações 

ulteriores a conclusão do curso?  Objetivo geral: o estudo propõe analisar as contribuições que o curso 

licenciatura em matemática a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto 

docentes de matemática. Específico: traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) 

formação ulterior a conclusão do curso. 
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RELATO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA do Professor Egresso da Licenciatura 

em Matemática Polo UAB de Itamaraju em efetivo exercício da docência. 
 

 

Professor(a): PM8 

 

 
1- Nome da prática pedagógica  
Projeto de intervenção utilizando jogos online. 

 
2- Alunos envolvidos 
Alunos do 7º ano, turma B, da Escola Reitor Edgar Santos. 

 
3- Justificativa 
O projeto se fez necessário devido à baixa autoestima dos alunos, desmotivação em 
estudar, o desencanto em aprender. 
 

4- Objetivos da prática  
Contribuir para a discussão que envolve o uso da tecnologia na educação matemática como 
forma do aluno desenvolver o cognitivo e compreender conceitos, procedimentos e 
estratégias matemáticas, a partir dos jogos online, que permita o desenvolvimento, 
adquirindo a capacidade de buscar seu próprio conhecimento a partir da realidade em que 
vive. 

 
5- Caminhos percorridos (Prezado professor, solicito a gentileza de detalhar o passo a passo da 
prática desenvolvida. Fique à vontade para utilizar imagens ou ilustrações que possibilitem maior 
visibilidade dos caminhos percorridos) 
Apresentando condições para que os alunos adquiram competências e habilidades 
necessárias à aquisição da leitura, escrita e conhecimento matemático, bem como seus 
usos por meio de atividades lúdicas, prazerosas e desafiadoras.  
Promovendo jogos que desenvolvam conhecimento cognitivo em matemática e demais 
disciplinas. 
Desenvolvendo o pensamento matemático, por meio dos jogos online em situações de 
aprendizagem que levem o aluno a perceber:  
 
▪ A presença da matemática no seu dia a dia; 

▪ Adquirir competência para compreender a leitura e interpretar vários tipos de texto 

       (regras dos jogos); 

▪ Ter postura adequada para ganhar e perder; 

▪ Dominar as operações matemáticas; 

▪ Identificar e relacionar no seu dia a dia situações-problema, envolvendo a matemática; 

Questão de pesquisa: Qual o perfil do egresso com relação à sua atuação profissional e formações 

ulteriores a conclusão do curso?  Objetivo geral: o estudo propõe analisar as contribuições que o curso 

licenciatura em matemática a distância trouxe para a prática pedagógica de seus egressos, enquanto 

docentes de matemática. Específico: traçar o perfil do egresso no que tange a: (a) atuação profissional; (b) 

formação ulterior a conclusão do curso. 
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▪ Compreender o jogo como prática humana e social de relação com o conhecimento; 

▪ Perceber a importância da matemática nas demais disciplinas. 

 
6- Resultados 

 Fiquei maravilhada com o resultado, os alunos empolgados com as aulas diferenciadas e 

desafiados pelos jogos, sem se darem conta mostraram mais entusiasmo em aprender as 

operações, a participação dos mesmos em algumas atividades foi até cem por cento, o 

rendimento de alguns foi maior do que o esperado.  

Fiquei tão empolgada e estendi o projeto para as outras turmas que trabalho, os alunos 

apresentaram os jogos na I Mostra de Matemática da escola e não parei mais de pesquisar 

jogos online condizentes aos conteúdos trabalhados.  

Apesar da boa participação nos jogos, no desempenho esperado para desenvolver o 

raciocínio lógico e operacional, a parte da descrição dos jogos no portfólio não foi a 

contento. Os alunos tiveram enorme dificuldade de expressar-se através da escrita.  
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ANEXO G – Cópia do e-mail enviado aos professores com o plano para o relato de prática existosa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


