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Resumo  
Este artigo tem o objetivo de apresentar e discutir resultados iniciais de uma pesquisa 

que busca analisar o uso das tecnologias digitais nos cursos de Licenciatura em 

Matemática a Distância que sejam vinculados à UAB, Universidade Aberta do Brasil. 

Das 37 instituições que oferecem o curso, apresento neste trabalho a análise inicial de 

nove delas. Os dados estão sendo analisados na perspectiva da Teoria Enraizada 

(Laperrière, 2008) e da Indução Analítica (Deslauriers, (2008). As fontes provêm de 

observações realizadas nos cursos e entrevistas com seus atores, em sua maioria 

coordenadores de curso, até o momento. Para caracterizar os tipos de usos de 

tecnologias digitais identificados, foram utilizadas algumas cores: azul, verde e 

amarelo, sem a intenção de classificar como bom, médio ou ruim. Embora cada cor 

remeta a um tipo de uso com algumas características, algumas instituições se 

encontram em nuances entre elas. Dialogar estes resultados iniciais com a literatura já 

publicada sobre o tema é o próximo passo desta investigação. 

  

Introdução 

Há quase dez anos publiquei um texto no qual argumento que o debate “Educação a 

Distância versus Educação Presencial” poderia não ser adequado e sugeria o 

deslocamento dessa discussão para perguntas como: há vertentes pedagógicas que se 

ajustam mais às possibilidades da WWW? Ou: como se deu a prática pedagógica de 

professores e monitores em determinado curso (independente da modalidade na qual foi 

realizado)? Ou ainda: qual o grau de interatividade e as possibilidades técnicas tanto da 

sala de aula virtual quanto da sala de aula presencial? 

Hoje, quase dez anos depois, baseado em minha experiência de aproximadamente 15 

anos com atividades e pesquisas relacionadas à Educação a Distância, posso dizer que 

estas perguntas ainda são atuais. Ou seja, embora muito tenha sido feito durante este 

período, em termos de pesquisas, muito ainda há que se investigar quando pensamos a 

modalidade à distância. Maltempi e Malheiros (2010), por exemplo, em um texto que 

faz um balanço de parte da EaD no Brasil ligada à Educação Matemática, concluem que 

os componentes essenciais dessa modalidade de ensino ainda não estão bem 

compreendidos. 



Assim, para avançar nesta discussão, neste texto tenho o objetivo de apresentar e 

discutir resultados iniciais de uma pesquisa que busca analisar o uso das tecnologias 

digitais nos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância que sejam vinculados à 

UAB, Universidade Aberta do Brasil. Para isto, vou primeiramente situar as quatro 

fases das tecnologias digitais no Brasil, de modo a dar noção da pesquisa e do uso das 

tecnologias digitais em Educação Matemática. Em seguida, irei discutir como a 

Educação a Distância se desenvolveu no Brasil nos últimos 15 anos, com a crescente 

popularização da Internet. A partir desta discussão, que situará a pesquisa já 

mencionada, apresentarei os primeiros resultados e um mapa tecnológico inicial que 

mostra os diferentes usos que minha equipe de pesquisa e eu temos identificado nos 

diferentes modelos pedagógicos de Licenciaturas em Matemática a Distância da UAB 

no Brasil. 

 

As fases das tecnologias digitais em Educação Matemática 

Em Borba (2012) argumento que, embora existam pesquisas sobre o uso de softwares 

em Educação Matemática há mais de 30 anos, este conjunto de pesquisas não 

necessariamente resultou na incorporação da tecnologia computacional nas salas de aula 

de Matemática. Neste mesmo texto, apresento algumas notas sobre a história das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Educação Matemática e afirmo 

que esta história pode ser caracterizada principalmente por quatro fases: “Período 

Logo”, uso de softwares matemáticos específicos, cursos online e, por fim, um período 

que chamo de “Tecnologia Digital”. 

Embora uma discussão mais ampla sobre estas fases esteja disponível em Borba (2012), 

penso ser necessário apresentar ao leitor uma breve descrição das mesmas para 

contextualizar de que maneira o uso de TIC, relacionada à Educação Matemática, se 

desenvolveu no país. Antes de apresentá-las, é importante ressaltar que as fases a que 

me refiro não são disjuntas, de modo que não é difícil encontrar pesquisas que se 

relacionem, ao mesmo tempo, com mais de uma. Assim, pode-se concluir que as fases 

se entrelaçam, como será mostrado mais a frente. 

Na primeira fase, que teve início há aproximadamente 30 anos, pesquisadores 

introduziram idéias relacionadas ao software Logo que, posteriormente, tornaram-se 

objetos de estudo de teses e dissertações, por volta do final dos anos 1980 e começo dos 

anos 1990. Papert (1980) e Noss e Hoyles (1996) constituíram influências fortes para 

estas pesquisas no Brasil. 



A segunda fase, que de certa forma se desenvolve parcialmente em um período paralelo 

ao de desenvolvimento da primeira e vai até o final do século XX, tem como principal 

objeto de estudo alguns softwares matemáticos específicos, como alguns relacionados 

ao estudo de funções e outros relacionados à geometria dinâmica. Esta fase foi 

caracterizada pelo retorno de alguns pesquisadores brasileiros de seus doutorados no 

exterior, trazendo ao país o que haviam aprendido em países como Estados Unidos, 

França e Inglaterra. Influências para esta fase: Kaput (1992), Confrey (1994), Laborde 

(1992) e Tall (1994). 

A terceira e a quarta fase são caracterizadas principalmente pela presença da internet. 

Na terceira fase destacam-se os cursos online. A flexibilidade de tempo e espaço 

disponível nestes cursos influenciou fortemente a participação de professores em cursos 

que passaram a se tornar disponíveis na virada do século. 

A quarta fase, da Tecnologia Digital, está em seu início, e nela pode-se identificar o uso 

de applets, vídeos e softwares de matemática online, tanto em cursos presenciais quanto 

nos realizados a distância, em particular aqueles desenvolvidos via internet. Além disso, 

a comunicação multimodal começa a fazer parte da Educação Matemática, como uma 

conseqüência das novas possibilidades da internet de banda larga.  

Assim como se notou recentemente um ressurgimento da pesquisa sobre as 

possibilidades do Logo (Borba, 2012), da primeira fase, nota-se novamente, também, 

um interesse pelos softwares matemáticos específicos, da segunda fase, principalmente 

pelo aumento crescente das ferramentas e possibilidades de uso do Geogebra. A internet 

e os softwares livres podem ser os responsáveis pelo ressurgimento destes interesses, já 

que novas possibilidades surgem quando pensamos em ferramentas amplamente 

conhecidas, mas, agora, aliadas à potencialidade da colaboração e das interfaces WWW. 

Poderíamos pensar, inclusive, que a quarta fase possa caminhar para uma integração de 

alguns aspectos das fases anteriores, possibilitada pelo amplo acesso à internet e às 

redes colaborativas, algo que hoje é notório. 

 

Educação a Distância no Brasil 

O Brasil hoje está em um momento no qual encaramos a EaD como realidade. É 

possível corroborar esta afirmação analisando alguns dados do Censo da Educação 

Superior de 2010 (Brasil, 2011). Naquele ano, segundo este documento, 14,6% de todas 

as matrículas efetuadas no país em cursos superiores foram realizadas na modalidade a 



distância. Olhando apenas para as Licenciaturas, percebe-se que esta porcentagem 

aumenta para 31,5%. 

Boa parte destas matrículas é advinda de cursos oferecidos pelo Sistema UAB. A UAB 

é um programa que se constituiu a partir da parceria entre governo federal, representado 

pelo MEC (Ministério da Educação), as Instituições de Ensino Superior (IES) e os 

governos estaduais e municipais. Cada uma destas entidades tem suas responsabilidades 

e atribuições e o leitor que quiser saber mais sobre os modos de constituição, 

gerenciamento e desenvolvimento da UAB por consultar, por exemplo, o trabalho de 

Costa e Pimentel (2009). 

No entanto, o cenário nem sempre foi esse. A Educação a Distância é bem antiga, 

datada de mais de 150 anos (Litto e Formiga, 2009) e iniciou-se fortemente baseada no 

correio regular, rádio e TV (Borba, 2012). Em meados dos anos 90, com a 

popularização da interface WWW disponível e as redes de fibra ótica, ressurge o debate 

acerca desta modalidade e, nesta seção, farei uma revisão do seu desenvolvimento a 

partir deste novo momento de presença da Internet. 

Esta revisão será baseada nas vivências e pesquisas - de diversos membros do nosso 

grupo de pesquisa - a partir de uma iniciativa pioneira de oferecimento de um curso à 

distância de Educação Matemática em 1999. Este curso, que será abordado com mais 

detalhes nas próximas seções, foi palco de pesquisa para diversos trabalhos, dentro e 

fora do GPIMEM. Assim, é importante realçar que o GPIMEM desenvolveu uma série 

de pesquisas ilustrando as possibilidades e dificuldades das interações online para se 

ensinar e aprender Matemática nos últimos 13 anos (e.g Borba e Zulatto (2010)). 

A primeira pesquisa desenvolvida no GPIMEM relacionada ao tema EaD online foi a 

tese de doutorado de Telma Gracias, defendida em 2003. Naquela época, não havia 

ainda as plataformas virtuais de hoje, como Moodle, Tidia-ae e outras, que 

disponibilizam diversas ferramentas de interação. O trabalho de Gracias (2003) 

investigou a natureza da reorganização do pensamento na primeira versão do curso de 

extensão que é oferecido pelo GPIMEM desde 2000. O curso é realizado totalmente a 

distância e foi palco de investigação de diversas pesquisas. O modelo nesta primeira 

edição do curso envolveu o uso de chat, home-page, lista de discussão e correio 

eletrônicos, permitindo o estabelecimento de interações síncronas e assíncronas. 

Segundo a autora, as possibilidades oferecidas pelo ambiente proposto no curso 

permitiram a construção de um coletivo inteligente, ou seja, um grupo em inteligência 

coletiva, entendida nos termos propostos por Lévy (1993). Neste caso, segundo Gracias 



(2003), a Educação Matemática foi o veículo para a formação desse coletivo, capaz de 

superar os constrangimentos colocados ou limites impostos pela separação física. 

Em perspectiva teórica, Borba (2004) analisou algumas dimensões da Educação 

Matemática a distância, entre elas, a institucional, na qual discutiu algumas questões 

que estavam permeando o debate sobre Educação a Distância nas universidades, a 

epistemológica, na qual apresentou um aspecto da relação entre tecnologia e seres 

humanos que embasa as transformações na produção de conhecimento, e a social, na 

qual abordou questões como a demanda social por cursos nesta modalidade e em 

particular o impacto exercido em professores e monitores de Matemática que estavam 

descobrindo, na época, o que era a EaD. Ainda neste texto foram discutidas questões 

relativas à pesquisa envolvendo mudança do foco, metodologia qualitativa e 

procedimentos de análise. 

Seguindo as pesquisas do grupo na área, Santos (2006) investigou como se dá a 

produção matemática de alunos-professores em outra versão do curso de extensão 

universitária à distância sobre "Tendências em Educação Matemática", na qual alguns 

aspectos do modelo do curso foram alterados, entre eles a inserção de discussão de um 

tema matemático. O foco do trabalho de Santos (2006) se deu no desenvolvimento de 

atividades de Geometria Euclidiana Espacial. Os resultados obtidos indicaram, segundo 

Santos (2006), que as mídias (lápis e papel, materiais manipulativos, Wingeom – 

software utilizado para o desenvolvimento das atividades propostas – Internet e suas 

diferentes interfaces) em um ambiente virtual de aprendizagem, condicionaram a forma 

com que os participantes discutiram as conjecturas formuladas durante as construções 

geométricas e transformaram a produção matemática. Ao longo do trabalho a autora 

analisou alguns aspectos dessa transformação. 

No ano seguinte, Zulatto (2007) apresentou resultados de uma pesquisa que buscou 

analisar a natureza da aprendizagem matemática, também no contexto do curso online 

de formação continuada de professores. A novidade nesta pesquisa foi o uso de 

videoconferência, ferramenta que não havia sido utilizada nas pesquisas de Gracias 

(2003) e Santos (2006). A autora relata em seu trabalho que, no contexto analisado, a 

aprendizagem matemática teve natureza colaborativa (levando em consideração a 

virtualidade das discussões e a contribuição dos participantes), coletiva (já que a 

produção matemática mostrou-se condicionada pelo coletivo pensante formado) e 

argumentativa (pois conjecturas e justificativas matemáticas foram construídas a partir 

da interação que ocorreu mediada pelas tecnologias presentes de forma constante). 



Avançando em resultados e sistematizando reflexões de teses, dissertações e artigos 

desenvolvidos no âmbito do GPIMEM de 1999 a 2007, Borba, Malheiros e Amaral 

(2011) discutem exemplos de cursos ministrados para professores de Matemática e 

debatem práticas pedagógicas, como comunidades virtuais de aprendizagem, e o 

desenvolvimento de projetos de Modelagem elaborados a distância. O objetivo principal 

do livro foi lidar com a discussão sobre EaD online, formação de professores e sobre 

como a Matemática se transforma com a internet, com base em exemplos que ilustram 

essas possibilidades em diferentes modelos de cursos. 

Malheiros (2008) investigou a elaboração de projetos de Modelagem por professores de 

Matemática em mais uma versão do curso de extensão universitária “Tendências em 

Educação Matemática”, ministrado nessa ocasião com ênfase em Modelagem 

Matemática. A análise dos resultados, segundo a autora, leva a inferir que, no contexto 

estudado, a colaboração ocorreu mediante o diálogo e a interação, que foram 

proporcionados por mídias distintas ao longo de toda elaboração dos projetos de 

Modelagem. Além disso, de acordo com Malheiros (2008), coletivos de seres-humanos-

com-mídias promoveram a inteligência coletiva, na medida em que tinham o intuito de 

elaborar os projetos. Outro elemento observado foi o interesse, que condicionou a 

elaboração dos projetos de Modelagem, já que temas foram eleitos e negociados pelas 

duplas de participantes. 

Ainda em 2012, foram publicadas duas produções significativas, em termos de trabalhos 

do grupo sobre o tema EaD: Borba (2012) e Borba e Linhares (2012). No primeiro texto 

o autor situa a pesquisa em Educação Matemática Online no Brasil nos últimos vinte e 

cinco anos. Como esse texto já foi citado neste artigo, não vou me alongar novamente 

em apresentações. No segundo, Borba e Linhares (2012) afirmam que “Formação 

Online de Professores de Matemática” é uma área de pesquisa emergente dentro do 

contexto da Educação Matemática. Os autores identificam no texto alguns tópicos que 

requerem mais pesquisas e defendem que, diante da emergência de novas questões de 

pesquisa, novos quadros teóricos são construídos ou adaptados. Eles fazem um sumário 

dessas perspectivas teóricas e mostram como os ambientes online as transformam, 

embora alguns problemas teóricos ainda permaneçam em aberto. 

De forma distinta de algumas pesquisas anteriores, a próxima pesquisa a ser apresentada 

não foi realizada no curso de “Tendências em Educação Matemática”, oferecido pelo 

GPIMEM. Ela focou o uso de tecnologias digitais em um curso que serviu de inspiração 

para a UAB: a Licenciatura em Matemática do CEDERJ. As licenciaturas (em várias 



áreas) oferecidas pelo CEDERJ constituíram a primeira iniciativa do governo federal na 

área de educação a distância, após a internet estar disponível.  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 diálogo profícuo entre pesquisadores e os gestores de cursos a 

distância. Foi constatado ainda um uso incipiente das tecnologias digitais na 

comunicação entre docentes universitários e alunos e, por outro lado, uma forte 

presença de tutores presenciais nos polos como uma forma de apoio ao professor em 

formação nessas licenciaturas.  

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. É sobre 

este novo projeto que trata o restante desse texto. As pesquisas apresentadas aqui, de 

certa forma, mostram a trajetória do grupo desde o início dos testes para primeira versão 

do curso de Tendências em Educação Matemática até o desenvolvimento de projeto de 

grande amplitude, que estabelece parcerias com diversas instituições de ensino superior 

brasileiras. Dada a abrangência do projeto, várias teses, dissertações e pesquisas em 

nível de iniciação científica estão sendo desenvolvidas de maneira a contribuírem, 

juntas, para a resposta da pergunta de pesquisa levantada, a saber: como as tecnologias 

digitais estão sendo utilizadas em cursos de Licenciatura em Matemática a Distância 

que sejam vinculados à UAB?  

 

Mapa tecnológico em construção 

Como apresentado na seção anterior, estamos desenvolvendo uma pesquisa que busca 

analisar o uso das tecnologias digitais nos cursos de Licenciatura em Matemática a 

Distância que sejam vinculados à UAB. 

As atividades de pesquisa começaram em 2011 com o levantamento e a tentativa de 

contato com as 37 instituições que oferecem Licenciatura em Matemática em parceria 

com a UAB. As atividades oficiais de investigação iniciaram em 2012 e devem 

continuar até 2015. Até o momento, temos parceria, em diferentes níveis, com dezesseis 

instituições. Destas, realizamos atividades de pesquisa (estão previstas entrevistas e 

observações participantes) em nove: UFMG1, UFMS2, UFOP3, UFPel4, UFPB5, UFV6, 

                                                 
1
 Universidade Federal de Minas Gerais. 

2
 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

3
 Universidade Federal de Ouro Preto. 



UFRR7, UFU8 e UNEB9. Em algumas realizamos apenas entrevistas, em outras, 

observação participante e há aquelas em que já realizamos ambas. 

Nesta seção apresentarei uma síntese dos casos que mostram-se, inicialmente, 

potencialmente significativos, no sentido de amostra intencional (purposeful sampling) 

a de Lincoln e Guba (1985). Assim, inicia-se o desenho do mapa tecnológico que me 

refiro neste texto. É um desenho descritivo e, por esta razão, não possui imagens, como 

acontece hoje com o Google Maps10, por exemplo, mas possui cores! As cores que aqui 

apresento foram escolhidas de modo a não classificarem determinado uso de tecnologia 

como bom ou ruim. Assim, não usarei aqui as cores da forma como pareceria trivial: 

verde para significar algo bom, vermelho para algo ruim e amarelo para o que fosse 

intermediário. 

Utilizando a metáfora do Google Maps, que possui diferentes níveis de zoom, à medida 

que as análises desta pesquisa avançarem, pretendemos, a equipe do GPIMEM 

envolvida com este projeto, na qual me incluo, ser capazes de apresentar diferentes 

níveis de zoom em um mapa que apresente nossas compreensões sobre o uso das 

tecnologias digitais nos diversos cursos de Licenciatura em Matemática vinculados à 

UAB, distribuídos por todo o país. 

A análise de dados está sendo feita de acordo com os princípios da teorização enraizada 

(ou teoria fundamentada nos dados, conhecida em textos escritos na língua inglesa por 

grounded theory), que tem por objetivo “a construção de teorias empiricamente 

fundamentadas, a partir de fenômenos sociais a propósito dos quais poucas análises 

foram articuladas” (Laperrière, 2008, p. 354), como é o caso aqui apresentado. 

Estamos utilizando também – e quando utilizo o plural me refiro à equipe de pesquisa e 

eu – a indução analítica, que é um procedimento metodológico das ciências sociais que 

busca, a partir da análise profunda de um número pequeno de casos, descrever as 

características essenciais de fenômenos, retraçar suas causas e observar como interagem 

para produzir um resultado determinado (Deslauriers, 2008).  

                                                                                                                                               
4
 Universidade Federal de Pelotas. 

5
 Universidade Federal da Paraíba. 

6
 Universidade Federal de Viçosa. 

7
 Universidade Federal de Roraima. 

8
 Universidade Federal de Uberlândia. 

9
 Universidade do Estado da Bahia. 

10
 Site do grupo Google que possui um mapa interativo de todo o planeta Terra, em diferentes níveis de 

zoom. 



Segundo Deslauriers (2008), a indução analítica compreende algumas etapas, entre elas 

a definição do fenômeno que se pretende explicar, a formulação de uma hipótese 

provisória, com a finalidade de determinar se esta explica os fatos apresentados em cada 

caso, e o confronto de cada caso estudado à hipótese provisória, visando determinar se 

esta os explica ou se precisa ser reformulada. 

Em seguida, apresentarei alguns aspectos da pesquisa que dizem respeito às etapas 

mencionadas no parágrafo anterior. 

 

As Licenciaturas em Matemática a Distância da UAB e o uso de tecnologias digitais: 

o fenômeno 

Resultados de um projeto anterior, que buscava compreender o uso de tecnologias 

digitais em um consórcio de universidades do estado do Rio de Janeiro - que acabou 

sendo o precursor do sistema UAB - mostraram que, naquele caso, o uso de tecnologias 

digitais era limitado, embora existam indícios de que há movimentos no sentido de um 

uso mais intenso desde o último trabalho de campo que foi realizado em 2011. Mais 

detalhes sobre este projeto e estes resultados podem ser encontrados em Rodrigues e 

Borba (2010). 

A partir disso e da constatação de que é possível estabelecer um profícuo diálogo entre 

pesquisadores e responsáveis por cursos realizados à distância, de forma semipresencial, 

entendeu-se que seria o momento de intensificar esse diálogo, ampliar o projeto e 

refinar suas interrogações de pesquisa. 

Assim, neste novo projeto, busca-se compreender como a tecnologia digital está sendo 

utilizada em cursos de Licenciatura em Matemática vinculados à UAB. Portanto, a 

compreensão deste uso pode ser entendida como o fenômeno a ser investigado e 

analisado. 

 

Uma hipótese provisória 

Dada a abrangência da UAB e da quantidade de polos que ela atende, além da demanda 

já anterior dos cursos presenciais, conjecturo que as IES não possuam corpo docente 

suficiente para atender individualmente cada polo. Ou seja, acredito não ser possível, 

por exemplo, ter doze professores de Cálculo I para atender, presencialmente, os doze 

polos da UNEB, que cito aqui apenas a título de exemplo. 

Deve existir uma forma de permitir uma comunicação entre docentes e alunos sem a 

necessidade de deslocamento físico entre a sede da universidade e cada polo. Por outro 



lado, não se pode esperar que esta comunicação não presencial aconteça da mesma 

forma em todas as universidades, que são distribuídas pelas cinco regiões do país, já que 

o Brasil possui a característica de ter diferenças profundas entre suas regiões, e dentro 

delas também, tanto econômicas quanto sociais. 

Portanto, a primeira hipótese provisória seria: as tecnologias digitais e a internet devem 

permitir a comunicação entre docente e alunos e entre tutores virtuais e alunos. 

Entretanto, esta comunicação deve acontecer em diferentes níveis. Para caracterizar 

esses níveis, identificados a partir da análise inicial dos dados, vou utilizar algumas 

cores, como previamente anunciado. 

 

As Licenciaturas Azuis, Verdes e Amarelas 

Até o momento de escrita deste texto, havíamos, como já mencionado, realizado 

atividades (observação participante e/ou entrevistas) com nove instituições de ensino 

superior que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática (UFOP, UFMS, UFMG, 

UFPel, UFV, UFPB, UFRR, UFU e UFPA). 

Como estamos com a análise de resultados ainda em desenvolvimento, não vou aqui 

dizer se determinada licenciatura é azul, amarela ou verde, mas vou apresentar os tipos 

de usos que temos identificado. Os procedimentos de análise, para o leitor que queira 

saber mais sobre assunto, foram discutidos em Chiari et al. (2013). Em um momento 

posterior, vamos pensar se é interessante identificar os cursos em relação a cores. No 

momento, isto não me parece adequado, mas talvez o seja à medida que a análise de 

dados avançar. 

O uso das cores foi escolhido para que a apresentação das características pudesse ser 

feita de maneira mais clara. Entretanto, ressalto que a fronteira entre uma cor e outra 

não é destacada como um salto e sim como um dégradé, ou seja, além das três cores, há 

instituições que estão em nuances entre elas. Os usos são distintos e estão fortemente 

relacionados com as condições sócio-econômicas em que a instituição em questão se 

insere. Outros fatores também exercem forte influência. Portanto, não poderíamos 

esperar que uma região marcada pelo baixo acesso à internet tivesse aulas de Álgebra 

Linear, por exemplo, acontecendo via web conferências semanais!  

As cores escolhidas para a apresentação dos tipos de usos identificados até o momento 

foram o azul, o verde e o amarelo. Nas licenciaturas azuis, percebe-se uso intenso de 

Geogebra a distância. Este uso se caracteriza de diversas formas e envolve diferentes 

atores dependendo do objetivo com o qual é utilizado. Há casos em que o software é 



utilizado de maneira incorporada a uma screencast, por exemplo, para explicar um 

conteúdo específico. Há também os casos em que o software é utilizado pelos alunos 

para ajudar a compor a redação de uma dúvida, que é postada no fórum de determinada 

disciplina. As interações, neste caso, acontecem essencialmente via internet e muitas 

vezes de maneira síncrona, seja por web conferências ou chats. Outro uso de internet 

neste caso é o de biblioteca digital, em que materiais diversos, como livros em pdf, 

vídeos, links, entre outros, são disponibilizados para exploração dos estudantes. 

Nas licenciaturas amarelas, não há, em geral, conexão com a internet ou há com uma 

velocidade excessivamente baixa. O Moodle11, mesmo existindo, muitas vezes não é 

utilizado para interação, pela falta de conexão. O curso a distância poderia ser 

entendido, neste caso, como um “curso de livro a distância”, já que a principal fonte de 

consulta que o aluno possui são os livros didáticos impressos, que são distribuídos pela 

instituição. Outra característica evidenciada neste caso é a visita, periódica ou não, de 

professores aos polos para ministrar aulas, ou seja, o que não pode ser feito via web, 

muitas vezes é complementado com o deslocamento de docentes até os polos mais 

próximos dos lugares onde os alunos se encontram. No entanto, por vezes até estas 

visitas ficam inviabilizadas, seja por fortes chuvas em regiões com grande concentração 

de rios, o que impossibilita o deslocamento terrestre, seja por falta de verba ou outros 

motivos. Nesse sentido, o papel do tutor presencial fica em evidência, já que ele 

representa a única figura docente com a qual o aluno tem contato. 

Nas licenciaturas verdes, percebe-se tentativas de implementação de webconferências, 

mas permeadas de problemas técnicos, principalmente por falta de equipamentos, 

técnicos de informática ou internet de banda larga nos polos. Por este motivo, as 

interações acontecem via internet de maneira assíncrona, principalmente via fórum. Os 

fóruns, em geral, contam com a presença do professor e dos tutores, mas na maioria das 

vezes é o tutor quem mais dialoga com o aluno, por diversos motivos, entre eles, a 

sobrecarga do docente responsável pela disciplina. 

 

Perspectivas 

O leitor pode estar se perguntando, neste momento, a partir das descrições apresentadas, 

se ser uma licenciatura azul é algo bom e ser uma verde, nem tanto. Gostaria de 

esclarecer que não: essa não é a ideia que defendo neste texto. É preciso reconhecer que 

                                                 
11

 Plataforma virtual com diversas ferramentas, como fóruns, chats, correio, entre outras. O Moodle, até o 

momento, tem sido a plataforma utilizada na grande maioria dos cursos analisados. 



o Brasil tem características distintas e diferenças imensas, em relação a aspectos sociais, 

culturais e econômicos, em particular em relação ao acesso à Internet.  

Não ter acesso à Internet de banda larga pode limitar as interações online, como já 

observado. Entretanto, não penso que devemos esperar amplo acesso à rede mundial de 

computadores para começarmos a desenvolver cursos e demais iniciativas a distância. O 

curso de Tendências em Educação Matemática é um exemplo disso: ainda antes de 

termos acesso às atuais plataformas virtuais que reúnem diversas ferramentas para 

interação, já realizávamos, em 2000, cursos que, apesar de suas dificuldades, levavam 

interessantes discussões a locais e pessoas que não teriam acesso a este tipo de debate 

caso a modalidade fosse a presencial. Ainda mais, penso que, por vezes, o 

desenvolvimento de tais cursos pode ser responsável por levar acesso à internet a 

determinados locais, como ficou claro em uma das entrevistas concedidas para a 

pesquisa. 

Em particular, as pesquisas de Viel (2011), Santos (2013) e Borba e Rodrigues (2010) 

mostram que mesmo havendo um acesso razoável a internet, como nas cidades do 

interior do Rio de Janeiro, segundo estado mais desenvolvido do país, ela pode não ser 

usada intensamente. Em outras vezes o uso da internet era feita de forma domesticada 

(Borba e Penteado, 2001), privilegiando apenas a baixa de arquivos (e.g. lista de 

exercícios e livros).   

O mapa apresentado é ainda bastante inicial, com névoas que não permitem distinguir 

exatamente como o relevo analisado se constitui. Por outro lado, a classificação inicial 

provém de uma análise dos dados, no melhor estilo da teoria enraizada (Laperrière, 

(2008). Debater a classificação feita com parte da teoria já constituída em outras 

pesquisas é o próximo passo desta investigação. Concomitantemente, continuaremos 

com a análise de mais entrevistas que nos foram concedidas e de relatos de visitas 

presenciais que foram realizadas.   
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