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Resumo: Esta comunicação científica tem como objetivo apresentar parte das reflexões 

que fazem parte de uma pesquisa desenvolvida por membros do GPIMEM – Grupo de 

Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática. Em particular, 

partimos do panorama do ensino a distância no Brasil e descrevemos um curso de 

licenciatura em Matemática a distância do Consórcio CEDERJ - Centro de Educação 

Superior do Estado do Rio de Janeiro, curso este que também integra a Universidade 

Aberta do Brasil - UAB. Olhando para o modelo de Educação a Distância deste curso, 

procuramos discutir aspectos relevantes da formação a distância de professores de 

Matemática, buscando oferecer subsídios para o debate e visualização de possibilidades 

e limites do modelo. 

 

Palavras-chave: Licenciatura; Formação de Professores; Ensino a Distância; 
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Introdução 

 Discussões sobre formação do professor e sobre educação a distância tem 

ocupado lugar de destaque tanto na imprensa quanto na academia. Na imprensa, há 

frequentes debates sobre a qualidade da formação de professores e sobre cursos a 

distância que são oferecidos para sanar a falta de professores. Em congressos, seja na 

área de educação como de educação matemática, há grupos de trabalho sobre ambos os 

temas e acalorados debates em mesas-redondas e palestras.  

 De acordo com Borba (2004), questões como as novas possibilidades para as 

pessoas que moram em regiões desprivilegiadas de acesso a escola/universidade, ou que 

não possuem tempo para estar em uma sala de aula nos horários convencionais, ou 

mesmo que possuem dificuldade para deslocamento devido a problemas físicos, são 

pontos positivos apontados para essa modalidade de ensino. Ainda, de acordo com o 

mesmo autor, o aligeiramento na formação, principalmente para a formação de 
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professores, é apontada como um problema que deveria levar a não oferta de cursos de 

graduação nessa modalidade.   

Assim, nesta comunicação científica, apresentaremos uma análise inicial de um 

curso de formação de professores de matemática a distância, oferecido por um 

consórcio de universidades públicas. Pretendemos com esta análise inicial oferecer 

subsídios para que esse debate adentre um território no qual se vejam as possibilidades e 

os limites de um modelo de educação a distância, que já formou aproximadamente 300 

professores de matemática no Estado do Rio de Janeiro.  

Entendemos que ao estudar como se dá uma experiência pioneira em formar 

professores de matemática a distância, poderemos propiciar um salto qualitativo na 

discussão acima esboçada, já que poucas pesquisas têm sido realizadas buscando uma 

compreensão do que está sendo desenvolvido na prática. Ao mostrarmos como se dá 

esse processo, será possível que críticos e defensores se apóiem em análises para 

defenderem ou reformularem seus pontos de vista.  

  

A Metodologia e o Contexto da Pesquisa  

O trabalho aqui apresentado é parte de um projeto amplo que envolve diversas 

facetas de um problema global que pode ser sintetizado pela pergunta: Como está sendo 

formado a distância o professor de matemática? Para isso, diferentes subprojetos 

focarão perguntas específicas relacionadas ao uso de tecnologias da informação e 

comunicação nesses cursos e sobre a visão que os formandos e egressos tem de sua 

formação. 

 Esta pesquisa de cunho qualitativo enfatiza a triangulação, isto é, a utilização de 

diversas fontes na análise de dados cujo objetivo é compreender de forma profunda o 

objeto de estudo (GOLDENBERG, 1998; ALVES MAZZOTTI; 

GEWANSDSZNAJDER, 1998).  Araujo e Borba (2004) acrescentam que a análise 

baseada na triangulação permite que resultados mais consistentes sejam apresentados, 

controlando-se a subjetividade inerente ao ato de pesquisar, pois permite que um 

resultado, observado em conjunto de dados, seja confirmado ou refutado por outra 

análise realizada em outro conjunto de dados.   

Sendo assim, utilizamos a análise de documentos da instituição em estudo, 

visitas de campo à sede do curso e a diversos polos, entrevistas em grupo e individuais 
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com diversos atores do curso: dirigentes, professores, tutores, alunos e ex-alunos. Neste 

artigo, iremos privilegiar a análise documental, embora já apresentemos de forma inicial 

resultados de entrevistas.  

Como contexto para esta pesquisa, optamos por um curso pioneiro na formação 

de professores de Matemática a distância no Brasil, e que desde o início da pesquisa, há 

cerca de dois anos, já estava formando seus primeiros professores. O curso escolhido é 

oferecido pelo CEDERJ - Centro de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro,  

integrante da Universidade Aberta do Brasil UAB - em 24 polos espalhados pelo Estado 

do Rio de Janeiro, coordenado pela Universidade Federal Fluminense (UFF).   

 

Resultados  

 O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), criada em 1996, com a finalidade de fomentar e incorporar as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) à educação e atuar no desenvolvimento 

da educação a distância com vistas à democratização e à melhoria de qualidade da 

educação, em todos os níveis, recebeu reforço da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

criada em 2006 pelo decreto no. 5800, de 8 de junho, que também passou a ter como 

objetivos oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica, cursos superiores para capacitação de 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados e dos Municípios, 

cursos superiores nas diferentes áreas, ampliar o acesso à educação superior pública, 

reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País, 

estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância, e fomentar o 

desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a 

pesquisa em metodologias de ensino superior apoiadas em TIC. 

 Ao contrário do que pode se pensar, nos dias atuais, a formação a distância não 

é, necessariamente, uma formação com a utilização maciça das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) ou com interações online, com contatos diretos 

com os professores e tutores. Muitos cursos ainda se baseiam no envio de informações 

aos alunos e não privilegiam a construção do conhecimento (VALENTE, 2003). A 

interação entre aluno, professor e tutor (presenciais ou a distância), bem como o acesso 

ao material, impresso ou disponível na internet, a utilização da ambientes virtuais de 
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aprendizagem (AVA), a disponibilidade de biblioteca, laboratórios, oferecimento de 

estágios, provas, são pontos fundamentais para a discussão de um curso a distância 

(BORBA, MALHEIROS e ZULATO, 2007).  

 O CEDERJ, criado em 1999 através de um documento gerado por uma comissão 

formada por dois membros de cada universidade, juntamente com a Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia, é um consórcio das seis universidades públicas do 

Estado do Rio de Janeiro: UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; UNIRIO – 

Universidade do Rio de Janeiro; UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro; UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro; UFF - Universidade 

Federal Fluminense; UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além das 

prefeituras das cidades onde se localizavam os polos regionais (governos municipais) 

juntamente com governo estadual. A Fundação CECIERJ - Centro de Ciência e 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro foi organizada para oferecer 

ao Consórcio infra-estrutura operacional. O Consorcio foi  incorporado a UAB,  e 

parece ter servido de modelo para ela. 

 Os polos do Consórcio CEDERJ são distribuídos em 32 localidades, em todo o 

Estado do Rio de Janeiro e contam com estrutura disponível de acordo com os cursos 

oferecidos: Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em 

Química, Licenciatura em Ciências Biológicas, Pedagogias e Séries Iniciais, 

Administração, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em 

Turismo, e Tecnologia em Sistemas de Computação. 

 O curso de Matemática, foco de nosso estudo, é oferecido em 24 polos (Bom 

Jesus de Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo, Itaperuna, Macaé, Magé, Miguel 

Pereira, Natividade, Nova Iguaçu, Paracambi,  Petrópolis, Piraí, São Fidelis, Angra dos 

Reis, São Francisco do Itabapoana, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Resende, Rio 

Bonito, Rio das Flores, Três Rios, Volta Redonda, Santa Maria Madalena, e Itaocara). 

Nesses locais ficam responsáveis o tutor coordenador do polo, bem como os 

coordenadores de cada curso. Os tutores presenciais também comparecem em horários 

previamente marcados para dar assessoria aos alunos que buscam ajuda presencial. De 

acordo com os documentos, os professores ligados às universidades são responsáveis 

pelos conteúdos das disciplinas (professores conteudistas) ou/e responsáveis pelas 

disciplinas (professores coordenadores). Estes têm esporadicamente contato direto com 
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os alunos através de visitas aos polos,  palestras, ou em casos específicos.  Em 

entrevistas, feitas com formandos  e alunos já formados, chegamos a ver que esse 

contato é raro.  

 Quanto a tutoria, esta se divide em duas modalidades: a presencial e a distância. 

Sua função é dar apoio ao aluno na construção da autonomia e mediar o material 

didático. A tutoria a distância atende pelo 0800, (das 9 às 21h) no esquema de plantão. 

Há previsão de uma tutoria online com chats e sala de tutoria virtual, infelizmente até o 

final da coleta de dados, foi citada como possibilidade por pouquissimos  entrevistados.   

 Em nossas visitas aos polos regionais, constatamos que existem tutorias 

presenciais para disciplinas da fase inicial da grade curricular, porém ausência de 

tutorias presenciais na fase final. A exigência mínima é que o tutor seja graduado e que 

tenha passado pelo processo seletivo do CEDERJ para essa função. Podemos constatar 

que diversos tutores foram alunos do próprio curso em análise. Cada polo organiza seu 

horário e quando não existem tutores disponíveis para determinadas disciplinas, estes 

são deslocados de outro polo ou mesmo da universidade responsável pelo curso. 

 O acesso ao conteúdo do curso pode ocorrer através da mídia impressa ou via 

internet. A produção de material didático impresso e na web conta com uma equipe de 

docentes conteudistas das universidades consorciadas (cerca de 100), e demais 

profissionais da área técnica (cerca de 75) como webdesigners, redatores, ilustradores, 

diagramadores, produtor gráfico, editor de vídeo, etc. Hoje, o material disponibilizado 

na plataforma, como vídeos, jogos e atividades complementares, começa a ser pensado 

com base no material impresso, servindo, assim, de complemento. 

 Todos os polos possuem as obras básicas das disciplinas que são 

disponibilizadas em bibliotecas. Há livros de matemática, livros didáticos do Ensino 

Fundamental e Médio, mas não encontramos nenhum exemplar de Educação 

Matemática nas bibliotecas. Verificamos que há espaços reservados para os livros, com 

presença de funcionário, e o aluno pode solicitar que um dado livro seja retirado. 

Porém, não há um contato direto dos alunos com os livros que se encontram nas 

estantes. Além do mais, os polos contam com laboratórios de informática com alto grau 

de utilização, bem como salas para estudo individual ou em grupo.    

  As avaliações são feitas através de provas presenciais (APs) e provas a distância 

(ADs). O processo avaliativo pode variar de acordo com a disciplina, mas deve se 
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compor basicamente de: exercícios avaliativos, duas avaliações a distância, duas 

avaliações presenciais e, quando necessário, uma avaliação suplementar presencial.  

O material didático impresso contém questões e tarefas de conteúdo específico, 

integrando a avaliação. No final dos cadernos didáticos, há uma série de testes, ou 

exercícios avaliativos que ajudam o aluno a se auto-avaliar em cada disciplina.  

 Uma equipe do Consórcio CEDERJ aplica os exames nos polos regionais. Cada 

exame presencial é acompanhado de um questionário dirigido aos alunos com o 

objetivo de analisar todo o processo de ensino e, em particular, o exame aplicado. As 

avaliações devem seguir o rigor próprio dos exames presenciais realizados pelas 

Universidades Consorciadas, tanto no que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, 

aplicação e correção das provas.  

 Quanto às características principais do curso, o projeto pedagógico indica que há 

um elenco composto de disciplinas obrigatórias e eletivas, que se baseiam na utilização 

de diversos recursos de aprendizagem, como textos, web, filmes, atividades práticas, 

desenvolvimento de projetos, estágios supervisionados etc. Parte importante do 

processo de aprendizagem é feita a distância, contando, quando necessário e a critério 

do aluno, com a ajuda de tutores presenciais (nos polos regionais, em horários pré-

estabelecidos) e tutores a distância (nas Universidades, através de correio eletrônico, 

telefone, fax etc.). Outra parte do processo aprendizagem é feita obrigatoriamente de 

forma presencial, constando de atividades práticas e trabalhos coletivos nos laboratórios 

dos polos; atividades diversas em salas de aula de escolas de Ensino Fundamental e 

Médio onde supomos estarem inclusas as atividades de estágio supervisionado.  

Não há aulas presenciais diárias. O aluno estuda no local e horário 

que melhor lhe convier, seguindo um cronograma. Para isso, ele 

conta com material didático especialmente elaborado para esta 

metodologia, além do apoio de tutoria nos pólos, por telefone (0800) 

ou pela internet. 

 Algumas disciplinas exigem um número mínimo de presença no pólo 

para a execução das aulas práticas de laboratório, trabalho de 

campo, trabalhos em grupo além dos estágios curriculares 

obrigatórios. (CEDERJ. Disponível em: 

<http://www.cederj.edu.br/fundacaocecierj/index.php> Acesso em 19 

fev. 2010) 

 

 Até o segundo semestre  de 2009, a  grande maioria das disciplinas do curso de 

matemática foram ministradas por professores da UFF (Instituto de Matemática), e 

http://www.cederj.edu.br/fundacaocecierj/index.php
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somente duas por professores da UNIRIO (Instituição que não possuia curso presencial 

de matemática até aquela data), que até então certificava três polos: Petrópolis, Três 

Rios e Magé. As disciplinas de física ficam sob a responsabilidade do instituto de física 

da UFRJ, e as disciplinas didático-pedagógicas sob a responsabilidade da faculdade de 

educação da UERJ, UFRRJ e UENF. 

 

Considerações  Finais 

 Conforme sugere o título do artigo, buscamos apresentar um modelo do curso de 

educação a distância para formação de professores de matemática do CEDERJ/UAB a 

partir dos documentos oficiais e de entrevistas dos alunos. É importante realçar que todo 

modelo é sempre parcial, ao destacar determinados aspectos e omitir outros. Sendo 

assim, o CEDERJ apresentado é fruto, no momento, da visão de dois pesquisadores, que 

utilizaram a triangulação como forma de controlar a subjetividade inerente ao ato de 

pesquisar 

 Não apresentamos neste artigo uma discussão sobre as questões relacionadas à 

formação de professores, mas gostaríamos de, nessa seção de conclusão, levantar 

perguntas sobre o modelo que acabamos de descrever de forma inicial.  Por exemplo: O 

que significa a ausência de contato direto do professor universitário da UFF, com o 

futuro professor? Essa ausência é suprida pelo tutor, ou pelo tutor coordenador de polo? 

Que estratégias os alunos utilizam para lidar com a ausência da figura do professor, 

sempre presente em todos os estágios anteriores de educação? Que tecnologias estão 

presentes no curso? As TIC têm um papel fundamental em sua formação, ou a fala 

(0800), escrita (livro didático e provas) são predominantes? O professor formado no 

CEDERJ utiliza TIC em suas aulas?  

 Entendemos que o “retrato acima apresentado seja um passo inicial para 

lidarmos com as perguntas postas a fim de que promova discussões mais substantivas 

sobre a formação de professores de matemática a distância no Brasil, possibilitando uma 

reflexão que leve a transformações na estrutura atual, para a superação de limitações 

que, em geral, estão presentes em projetos que considerados inovadores, em alguma 

dimensão. Entendemos que essa falta de acesso direto dos alunos aos docentes da 

universidade é algo que pode, e deve ser rediscutido. Entendemos que adaptações do 

modelo do CEDERJ poderia ser feito de tal modo que contatos presenciais, e através de 
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vídeo-conferência fossem desenvolvidos em determinados momentos.  Enquanto 

pesquisadores e professores de EaDonline, entendemos que  expressões como auto-

aprendizagem não devem ser levadas ao extremo. O professor tem o seu papel, junto 

com os tutores, essa nova categoria de professor, na educação dos alunos.   

 Cursos a distância como os ofertados pelo CEDERJ criam oportunidades no 

interior do estado até então inexistentes, conforme relato de diversos de nossos 

entrevistados, por outro lado, entendemos que é necessário que a presença de docentes 

das universidades junto aos alunos seja intensificada, seja de modo presencial, seja de 

modo virtual.  
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