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Resumo 

Este artigo apresenta minha pesquisa de doutorado que busca analisar o papel das tecnologias digitais em 

disciplinas de Álgebra Linear de Licenciaturas em Matemática a distância vinculadas à Universidade Aberta 

do Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados serão construídos a partir de: observação de aulas 

de Álgebra Linear em cursos a distância, quando existirem; entrevistas com professores, alunos e demais 

envolvidos no processo em questão, como coordenadores de curso, tutores etc; registro das interações que 

ocorrem entre professor e/ou tutor com os alunos nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem; e caderno de 

campo da pesquisadora. A análise será baseada em Borba e Villarreal (2005) que defendem que o 

conhecimento é construído por coletivos de atores humanos e não humanos e que, nesta construção, o ator 

humanos e não humano, a mídia, são vistos com destaque. Pretendo, com esta proposta, avançar nas 

discussões sobre os componentes essenciais da Educação a Distância Online no Brasil além de avançar na 

discussão sobre o uso de tecnologias digitais de maneira a potencializar a produção de conhecimento de 

conceitos de Álgebra Linear em cursos a distância. 

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil. Educação Matemática. EaD. 

Introdução 

Durante um estágio sanduíche que realizei em Córdoba, Argentina, no final de 2012, tive a 

oportunidade de fazer um curso com uma importante pesquisadora daquele país na área de 

Antropologia, Elena Líbia Achilli, sobre processos de escrita científica. Nesta 

oportunidade, a professora Achilli defendeu que qualquer tema pode ser escolhido para se 

realizar um estudo científico, como mestrado ou doutorado. No entanto, um objeto de 

investigação precisa ser construído. Essa construção, segundo ela, deve ser realizada de 

maneira relacionada com a literatura afim e com o referencial teórico adotado (ACHILLI, 

2005). Ao longo deste artigo, pretendo mostrar como construí meu objeto de investigação a 

partir da escolha de alguns temas de interesse pessoal. Assim, inicio apresentando o 

contexto a partir do qual se deram as escolhas pelos temas que permeiam meu trabalho. 
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No Brasil, o acesso público à internet começou em 1995, mas a Educação a Distância 

(EaD) Online é mais recente, com um número pequeno de estudos relacionados à educação 

Matemática (EM) e restritos a alguns grupos de pesquisa (MALTEMPI; MALHEIROS, 

2010). Neste mesmo texto, que faz um balanço de parte da EaD ligada à EM, os autores 

fazem um esboço do potencial e da relevância da EaD para o sistema educacional 

brasileiro e concluem que os componentes essenciais desta modalidade de educação são 

diferentes dos componentes da educação na modalidade presencial, mas ainda não estão 

bem compreendidos, embora já existam pesquisas que ilustram alguns aspectos destes 

componentes, como a de Zulatto (2007), por exemplo, que mostra que a aprendizagem 

matemática, em um ambiente online, tem natureza colaborativa, coletiva e argumentativa. 

Por essa razão e pelo fato da EaD, hoje, no Brasil, ser uma realidade e ter um espaço cada 

vez maior no sistema educacional nacional, Maltempi e Malheiros (2010) afirmam serem 

necessários mais estudos na área para a efetiva compreensão destes componentes 

essenciais. 

Dentro da perspectiva da EaD, que pode acontecer em diferentes níveis de ensino, destaco 

as Licenciaturas em Matemática a Distância vinculadas à Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), por serem parte do foco de minha pesquisa. A UAB foi instituída em Junho de 

2006 com o objetivo central de “promover a formação e a capacitação inicial e continuada 

de professores da Educação Básica com a utilização de metodologias de Educação a 

Distância” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 99, grifo nosso). Sendo assim, poderíamos 

questionar: como podemos pensar em metodologias de ensino a distância se ainda não 

compreendemos efetivamente esta modalidade de ensino? 

Esta pergunta impulsionou-me a questionar se a falta de compreensão dos componentes 

essenciais da EaD deveria impedir trabalhos que investiguem possíveis metodologias de 

ensino adequadas para esta modalidade. A meu ver, isto não é um empecilho, pelo 

contrário, acredito que tais estudos, entre eles o meu, poderiam contribuir para a 

compreensão destes componentes. 

Um projeto que vai ao encontro deste questionamento foi desenvolvido pelo GPIMEM2, 

grupo de pesquisa do qual sou membro, que buscou analisar o uso de tecnologias digitais 

em um curso que serviu de inspiração para a UAB: a Licenciatura em Matemática do 
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CEDERJ3. Duas teses de doutorado foram desenvolvidas dentro deste projeto, dando voz 

aos alunos ingressantes (SANTOS, 2013) e concluintes (VIEL, 2011) deste curso. Nesta 

experiência, constatou-se que é possível estabelecer um profícuo diálogo entre 

pesquisadores e os gestores de cursos a distância. Em 2012, com o objetivo de ampliar o 

escopo e as perguntas de pesquisa do primeiro projeto, um novo estudo começou a ser 

desenvolvido, também no GPIMEM. Este novo projeto, batizado de E-licm@t4 e 

coordenador pelo professor Marcelo de Carvalho Borba, busca compreender o uso de 

tecnologias digitais nas Licenciaturas em Matemática a distância vinculadas à UAB. Minha 

tese de doutorado está inserida neste último projeto e é sobre ela que discorro nos 

próximos parágrafos. 

Meu trabalho é sustentado por três pilares. O primeiro deles, a EaD Online, foi apresentado 

de maneira sucinta nos parágrafos anteriores. O segundo se refere às tecnologias digitais. 

Sobre este tema, destaco que inúmeras pesquisas têm buscado formas de utilizar as 

tecnologias digitais de maneira a potencializar a produção de conhecimento, em particular 

matemático, pelos alunos (SANTOS, 2006; BARBOSA, 2009, JAVARONI, 2007). Borba 

e Penteado (20105, p. 45), originalmente publicado em 2001, por exemplo, realizam “uma 

discussão teórica sobre o lugar do computador em práticas educativas nas quais se enfatiza 

a produção de significado por parte de alunos, professores e pesquisadores envolvidos em 

tais práticas”. No trabalho, os autores defendem a ideia de que uma mídia, como a 

informática, “abre possibilidades de mudanças dentro do próprio conhecimento e que é 

possível haver uma ressonância entre uma dada pedagogia, uma mídia e uma visão de 

conhecimento” (BORBA; PENTEADO, 2010, p. 45).  

Nesta discussão, esses autores chamam atenção para o fato de que o uso das tecnologias 

digitais pode ser pontual ou pode ser intenso, sendo utilizado para introduzir um conceito 

ou para reforçar uma exposição feita em lousa e giz, por exemplo. Neste texto denominarei 

de utilização significativa das tecnologias digitais o uso não pontual das mesmas, segundo 

o exposto por Borba e Penteado (2010). Uma visão mais ampla das diversas discussões 

sobre tecnologias da informação e comunicação (TIC), como a ressonância entre TIC e 

elementos como experimentação, visualização, modelagem matemática, entre outros, pode 

ser encontrada em Borba e Villarreal (2005), atualizada em Bussi e Borba (2010). 

                                                 
3
 Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro. 

4
 A sigla faz referência ao estudo de Licenciaturas em Matemática a Distância. 

5
 Originalmente publicado em 2001. 



 

 

O terceiro pilar deste estudo é o ensino de Álgebra Linear. Celestino (2000) mostra que 

esse assunto é de interesse recente no país e que esta disciplina apresenta-se como uma 

disciplina-problema por seus altos índices de reprovação. No âmbito internacional, Dorier 

(2000) revela que os alunos franceses, assim como os brasileiros, apresentam dificuldades 

na compreensão dos primeiros conceitos de Álgebra Linear, como espaços vetoriais e 

subespaços, o que interfere em seus aproveitamentos. Todavia, por que é importante e ao 

mesmo tempo difícil estudar Álgebra Linear? Por que esta disciplina tem índices de 

reprovação tão altos? Estes índices também são tão negativos no contexto da EaD? 

Tentando responder a estas questões, destaco que a Álgebra Linear está relacionada a 

diferentes domínios da Matemática, como os sistemas de equações lineares, a Geometria, 

as transformações lineares, as equações diferenciais, entre outros. Segundo Grande (2006), 

uma característica fundamental da Álgebra Linear é a possibilidade que ela tem de unificar 

o pensamento matemático. Entendo que uma característica deste caráter unificador seja a 

possibilidade de se estudar elementos de diferentes subáreas da Matemática a partir de suas 

propriedades comuns, através do conceito de Espaço Vetorial.  

O caráter unificador desta disciplina, a meu ver, é tanto uma porta de entrada para os 

alunos a um novo e interessante mundo de ideias quanto uma perigosa armadilha. Isto 

porque, além de permitir estabelecer conexões entre diferentes ramos, a Álgebra Linear 

também introduz uma linguagem e um tipo de raciocínio com os quais os alunos que a 

estudam pela primeira vez não estão acostumados a lidar.  

Certamente estas dificuldades contribuem para o quadro problemático apresentado por 

Celestino (2000) e já mencionado neste texto. Outro fator que pode estar contribuindo para 

o quadro apresentado pode ser a abordagem formal e essencialmente algébrica adotada 

pelos professores e pela maioria dos autores de livros didáticos desta disciplina (FRANÇA, 

2007). Se pensarmos no contexto da Educação a Distância, conjecturo que o problema seja 

ainda maior, pelo fato de esta modalidade de educação ser, ainda, frágil e carente de ajustes 

para ter melhoria efetiva em qualidade (VIEL, 2011). 

Portanto, buscar alternativas para amenizar estes problemas é algo relevante e, 

principalmente, necessário. Karrer (2006) e França (2007), nesse sentido, trazem elementos 

ao estudo de questões referentes à aprendizagem de conceitos de Álgebra Linear 

incorporando o uso das tecnologias digitais. Os dois trabalhos apontam para benefícios que 

esta atriz traz para a aprendizagem desta disciplina, mas ambas as pesquisas foram 



 

 

realizadas na modalidade presencial. Uma vez que o contexto presencial e a distância 

possuem especificidades próprias, destaco que os resultados de pesquisas relacionados a 

um deles podem servir de indicativos para o outro, mas não podem ser automaticamente 

incorporados. Assim, embora Karrer (2006) e França (2007) tenham apontado 

possibilidades interessantes em relação ao uso de tecnologias digitais em disciplinas de 

Álgebra Linear, não podemos generalizar o resultado e assumir que o mesmo seja verdade 

para a Educação a Distância. 

Barbosa, Frant e Powell (2013) estão realizando um estudo que envolveu a elaboração de 

algumas atividades de transformações no plano utilizando um ambiente colaborativo online 

com suporte ao Geogebra, mas as atividades foram elaboradas pensando em alunos do 

Ensino Médio. 

Diante do exposto, proponho um trabalho que busque responder à seguinte pergunta: como 

a tecnologia digital está sendo utilizada nas disciplinas de Álgebra Linear de alguns cursos 

de Licenciatura em Matemática a Distância? Assim, a partir do que pretendo responder na 

questão de pesquisa, ressalto que o objetivo deste trabalho é analisar o papel das 

tecnologias digitais em disciplinas de Álgebra Linear em cursos de Licenciatura em 

Matemática a Distância vinculados à UAB. 

Visão de conhecimento 

Esta pesquisa assume uma concepção na qual o conhecimento é o resultado da interação de 

humanos com o mundo. Apoiados nesta visão e em autores como Lévy (1993) e 

Tikhomirov (1981), Borba e Villarreal (2005) propõem que o conhecimento é produzido 

por um coletivo composto de seres-humanos-com-mídias. Esta noção é apropriada para 

estudar como o pensamento é reorganizado com a presença das tecnologias da informação 

e comunicação e que tipos de problemas são gerados por coletivos que incluem humanos e 

mídias, como papel-e-lápis, oralidade, softwares etc. 

De acordo com Borba e Villarreal (2005), Tikhomirov (1981) analisa como os 

computadores afetam a cognição humana e, consequentemente, como os computadores 

podem mudar a educação. Este autor defende a ideia de que os computadores não são 

substitutos ou suplementos dos seres humanos, mas promovem, além de uma mudança 

quantitativa na atividade humana, principalmente uma mudança qualitativa. Já Lévy (1993) 

muda a noção de que papel e lápis são meras extensões de humanos e defende que a 

oralidade, por exemplo, também pode ser vista como uma tecnologia (LÉVY, 1993). 



 

 

A partir destas considerações, Borba e Villarreal (2005) construíram a noção de que o 

coletivo seres-humanos-com-mídias deve ser considerado a unidade básica de produção de 

conhecimento, uma vez que há uma relação dialógica entre humanos e não humanos. Os 

autores sugerem que subestimamos a importância e a influência das tecnologias no 

processo de produção de conhecimento ao considerar o ser humano como unidade que o 

produz. Para eles, as mídias, digitais ou não, condicionam a forma como humanos podem 

pensar, mas não a determinam. Elas moldam os modos como os humanos pensam assim 

como os humanos podem moldá-las, em um processo ao qual denominaram moldagem 

recíproca. 

Levando em consideração a concepção de que o uso de tecnologia reorganiza o 

pensamento humano, este construto teórico, a meu ver, se mostra adequado para auxiliar a 

análise de dados de minha pesquisa, pois permite analisar os diferentes coletivos de seres-

humanos-com-mídias que produzem conhecimentos sobre conceitos de Álgebra Linear em 

cursos a distância. Os diferentes tipos de uso bem como a variedade de recursos utilizados 

mudarão os coletivos de uma instituição analisada para outra e, dessa forma, os 

conhecimentos produzidos nas diferentes instituições serão qualitativamente distintos. 

Metodologia 

Esta investigação é de cunho qualitativo. Para Goldenberg (1997), nesta modalidade de 

pesquisa, o pesquisador preocupa-se com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, de uma instituição. Em minha proposta, estou interessada em 

analisar como está sendo o uso de tecnologia digital em disciplinas de Álgebra Linear, ou 

seja, meu objeto de estudo, de acordo com minha visão de conhecimento já apresentada, é 

subjetivo e passível de expor sensações e opiniões, sendo, portanto, inapropriada a 

aplicação de quantificadores (GOLDENBERG, 1997). 

Dentre os elementos de uma pesquisa qualitativa destaco o processo de triangulação, pelo 

fato deste aumentar a credibilidade do estudo. Segundo Araújo e Borba (2010), 

originalmente publicado em 2004, a triangulação consiste na “utilização de diferentes 

procedimentos para a obtenção [e análise] de dados [...], como uma forma de aumentar a 

credibilidade de uma pesquisa que adota a abordagem qualitativa” (ARAÚJO; BORBA, 

2010, p. 37). Em meu trabalho, a triangulação irá consistir no confronto dos dados de 

naturezas distintas, por exemplo, observações das aulas, transcrição de entrevistas ou ainda 

os registros que acontecem no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), entre outros.  



 

 

Procedimentos Metodológicos 

O primeiro procedimento metodológico de minha pesquisa consistiu em realizar um 

levantamento das instituições que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática a 

Distância e a partir daí buscar um contato com essas instituições. Foi a partir deste 

levantamento que conseguimos6 estabelecer parcerias para a execução dessa investigação e 

da investigação mais ampla à qual já me referi. 

A partir da consulta ao Portal da UAB7, constatamos que havia 37 instituições que 

oferecem o curso. A partir do levantamento inicial da quantidade de instituições e também 

de contatos eletrônicos dos coordenadores gerais da modalidade EaD em cada instituição, 

também disponíveis no Portal da UAB, realizamos o primeiro contato, em Julho de 2011, 

fazendo o convite de participação. Após esta tentativa, outras foram realizadas ao longo do 

segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012. Até o momento, estabelecemos 

parcerias, em diferentes níveis, com 16 instituições8. As instituições estão distribuídas por 

todas as cinco regiões do Brasil.  

Em minha pesquisa, analisarei de três a cinco instituições que aceitaram participar 

formalmente. Até o momento, estou trabalhando com dados da UFMS, UFU, UNEB e 

UFMG.  

A primeira fonte de dados se constituirá a partir do acompanhamento e observação de aulas 

de Álgebra Linear, quando elas existirem. Como os modelos pedagógicos adotados pelos 

cursos vinculados à UAB variam muito, diferentes estratégias podem ser utilizadas para 

esta fonte, como observação de aulas virtuais, caso as aulas aconteçam de maneira não 

presencial; ou, ainda, análise do material disponível para estudo dos alunos, caso as aulas 

não existam. 

Também serão realizadas entrevistas, mediante consentimento prévio, com o professor, 

coordenador de curso e com alguns alunos sobre o papel das tecnologias no curso de 

Álgebra Linear. As entrevistas, se presenciais, serão gravadas e, se virtuais, serão 
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registradas pelo Blueberry9, no caso de possuírem som e imagem, ou arquivadas, no caso 

de serem realizadas por escrito.  

As interações entre professor e alunos e/ou entre tutores e alunos por meio de AVA, em 

fóruns e chats, por exemplo, serão arquivadas e também irão compor o rol de dados da 

pesquisa. Além dessas fontes, eu terei um caderno de campo no qual farei anotações de 

acontecimentos que se refiram à minha pergunta de pesquisa e que se mostrem relevantes 

perante a mesma. Assim, ao final de minha construção de dados, terei o registro das 

observações das aulas, o registro das entrevistas com os atores envolvidos no processo, os 

registros de interações no AVA e o diário de campo.  

A análise dos dados 

De acordo com Bogdan e Biklen (1999), análise de dados é o processo de busca e 

organização dos dados com a finalidade de aumentar a compreensão de um dado 

fenômeno, permitindo que o pesquisador apresente aos outros aquilo que encontrou e sua 

análise. A partir do que foi exposto na seção anterior, posso dizer que minha análise de 

dados irá começar na própria construção dos mesmos, uma vez que à medida que as 

discussões forem acontecendo no AVA, por exemplo, arquivos serão gerados e 

organizados em pastas virtuais. Esta organização já se configura como início de análise, 

pois critérios de separação e organização precisarão ser definidos. Entretanto, a parte de 

dados referente às entrevistas, por exemplo, será transcrita e analisada após o término do 

período de observações. Portanto, o processo de análise começa com a construção dos 

dados, mas com certeza não termina com ela. 

Bogdan e Biklen (1999) dão algumas sugestões para que o pesquisador fique, ainda na 

construção de dados, em uma boa posição para a análise final, dentre as quais destaco: a 

tomada de decisões que estreitem o âmbito do estudo; o desenvolvimento de questões 

analíticas; a avaliação de quais questões são mais relevantes e quais devem ser 

reformuladas; e a escrita de uma grande quantidade de “comentários do observador” acerca 

das ideias que vão surgindo. Estas sugestões serão incorporadas neste trabalho. Ademais, 

durante a análise, o procedimento de triangulação será utilizado para o confronto entre as 

diferentes fontes e métodos utilizados de maneira integrada com o uso do construto teórico 

escolhido para interpretar os resultados obtidos.  
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Pela quantidade de fontes e métodos, esta pesquisa vai gerar uma grande quantidade de 

dados e há necessidade de elaborar uma estratégia para lidar com isso. A princípio, após as 

transcrições da parte dos dados que for coletada presencialmente ou mediante gravação, 

realizarei leituras das transcrições feitas e dos registros feitos durante a construção dos 

dados na procura por “episódios” (JAVARONI, 2007), que entendo como “momentos 

significativos” da construção de dados que identifico e analiso. O conjunto de “episódios”, 

por sua vez, será analisado e irá compor alguns temas de análise. É a análise e o estudo 

destes temas que permitem ao pesquisador qualitativo responder sua questão de 

investigação. Este processo será realizado com o apoio do software NVivo, que permite 

que os dados sejam organizados e classificados e que se trabalhe de forma sistemática, 

diminuindo a possibilidade de que conexões, mesmo as sutis, sejam perdidas10. 

Algumas considerações em relação a uma pesquisa em fase inicial 

Neste texto apresentei minha pesquisa de doutorado. Na introdução, procurei tratar, 

embora de maneira sucinta, dos três pilares que sustentam meu trabalho: a Educação a 

Distância online, as tecnologias digitais e o ensino de Álgebra Linear. A pesquisa busca 

integrar estes três temas com o objetivo de compreender o papel das tecnologias digitais 

nas disciplinas de Álgebra Linear de cursos a distância. Apresentei, além do problema, o 

aporte teórico-metodológico que será utilizado bem como os procedimentos de construção 

e análise de dados. 

Até o momento, além das parcerias estabelecidas com as instituições, entrevistei a 

coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, e quatro professores da mesma instituição que já 

ministraram Álgebra Linear. Estas entrevistas já se configuram como início da construção 

de dados desta investigação. Também estou realizando observação da disciplina no AVA 

da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, da Universidade Federal de Uberlândia, 

UFU, e da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. 

Como as observações ainda estão em andamento, neste artigo vou focar em algumas 

observações iniciais que foram possíveis de se fazer a partir da análise preliminar das 

entrevistas realizadas na UFMS. 
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Naquela instituição, existiam sete turmas que estavam, na época da entrevista realizada em 

Julho de 2012, próximas da formatura; quatro que estavam cursando o último ano; e uma, 

o terceiro. O que aconteceu nas turmas próximas à formatura, em termos de modelo 

pedagógico, foi diferente do que aconteceu nas demais, segundo a coordenadora do curso. 

Para as primeiras, eram previstos, no mínimo, três encontros presenciais a cada 100 horas 

de curso, além de webaulas e outras atividades. Em 2011, isto foi cortado em detrimento de 

uma redução de verbas realizada pelo governo federal e só foi liberado um encontro 

presencial. Os demais deveriam ser virtuais. 

É difícil fazer qualquer tipo de inferência, uma vez que se trata de aproximações iniciais, 

mas já encontro indícios que apontam que esta redução alterou a dinâmica do curso em si 

e, em particular, os recursos tecnológicos que os professores utilizavam e/ou utilizam, 

como pode ser observado no depoimento de um deles: 

Eu acabo usando pouco. Na minha visão eu uso pouco, e mal, as tecnologias. Eu 

acabo tentando suprir o que eu acho que seria necessário presencialmente [...], o 

que pra mim é uma subutilização, de alguma forma. 

[...] Mais recentemente [eu uso] através de webaulas [feitas no Adobe Connect], 

porque as nossas diárias foram bem reduzidas e então eu me vi obrigado a usar. 

[...] Surgem recursos bem interessantes lá, por exemplo, de você abrir os slides e 

poder riscar no slide, passar, voltar, fazer gráfico[...] [e] a gente tem uma mesa 

digitalizadora. 

[...]Então eu percebo que, eu não sei se eu uso da forma mais adequada porque o 

que eu faço me parece que é basicamente uma tentativa de fazer o que eu não 

consigo fazer presencialmente. Então, quando eu uso o Adobe Connect, é porque 

eu não estou lá para dar aula. Quando eu risco no slide, é porque eu não posso 

riscar no quadro. Quando eu uso o fórum, é porque eles [os alunos] não estão do 

meu lado para tirar dúvida (Professor Carlos
11

). 

Assim, a partir deste trecho, é possível perceber que os recursos tecnológicos que o 

professor utilizava antes e após o corte de verbas não são os mesmos. Embora ele tenha 

dúvidas se o uso que está fazendo é adequado, ele percebe que existem possibilidades 

interessantes no software utilizado para transmitir webaulas. Levanto a hipótese de que 

talvez ele nem chegasse a usar tais recursos se os três encontros presenciais tivessem 

continuado da maneira que sempre aconteceram com as primeiras sete turmas. 

Portanto, é possível notar que a redução de verbas gera problemas, mas, neste caso, além 

deles ela também influenciou o papel das tecnologias digitais, que foram utilizadas de 

maneira a suprir necessidades que a distância física impôs. Todavia, ainda não tenho dados 

suficientes para analisar e interpretar as consequências desta mudança especificamente 

para o desenvolvimento da disciplina de Álgebra Linear naquela instituição. 
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 Nome fictício. 
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