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Introdução 

 

Numa sociedade marcada pelo avanço vertiginoso das tecnologias da 

informação e da comunicação, novos paradigmas para o ensino-aprendizagem são 

colocados. O papel da escola e do professor vem sendo questionado, não cabendo mais 

a mera transmissão de conhecimentos, pois segundo Belloni: 

 

Para sobreviver na sociedade e integrar-se no mercado de trabalho do 
século XXI, 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 responsabilidade e aprender por si próprio e 
constantemente trabalhar em grupo de modo cooperativo e pouco 
hierarquizado. (BELLONI, 1999, p.3)  

 

Nesse contexto de maiores possibilidades de rompimento de barreiras de espaço 

e de tempos e de novas necessidades educativas, a Educação a Distância (EaD) vem se 

expandindo de uma forma exponencial, principalmente na formação inicial e continuada 

de profissionais nas mais diversas áreas. 

Assim, a formação de professores nessa modalidade tem sido no Brasil um 

campo aberto e propício às experiências, concebidas e implementadas por meio de 

políticas e iniciativas públicas, como também das instituições privadas de ensino, o que, 

consequentemente, conduz à necessidade de pesquisa e reflexão  

No Decreto 5.622 de 20 de dezembro de 2005, no artigo 1º, a EaD é 

caracterizada como: 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e 
professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos 
diversos.  

 



Para os seus defensores, a EaD surge como uma alternativa de superação do 

individualismo e construção de um novo tempo, em que toda a coletividade possa 

participar, de fato e de direito, no processo de organização da sociedade. 

No Brasil, os debates sobre a EaD têm oportunizado reflexões importantes a 

respeito da “necessidade de ressignificação de alguns paradigmas que norteiam essas 

compreensões relativas à educação, escola, currículo, estudante, professor, avaliação, 

gestão escolar, dentre outros” (MEC, 2007, p. 3).  

Com relação à aprendizagem, várias tem sido as concepções presentes nos 

programas de educação a distância e dos envolvidos no processo, assim como se 

observa no ensino presencial. Segundo Preti (2005, p. 121), um dos pressupostos 

fundamentais da educação a distância, presente nos discursos que a sustentam, é o da 

participação ativa do aluno, buscando formar sujeitos autônomos. Entretanto muitas são 

as confusões a esse respeito, pois autonomia passa a ser confundida com autodidatismo, 

em que a responsabilidade pelas escolhas e pelo processo de aprendizagem cabe ao 

aluno.  

Ao lado dessa abertura para a implantação de cursos superiores na modalidade 

a distância, observa-se, conforme nos mostra Barreto (2003), que as políticas 

educacionais, ao tratar da formação de professores nos países “em desenvolvimento”, 

propõem programas de certificação em larga escala e de menor custo, o que aliado a 

uma fetichização da tecnologia pode provocar a fragmentação da formação docente, 

inicial e continuada, e a precarização do trabalho docente. Neste sentido, estudos e 

pesquisas que envolvam os cursos de formação de professores nessa modalidade se 

fazem necessários. Com relação à formação do professor de Matemática nessa 

modalidade, pouco se tem discutido no campo da Educação Matemática. 

Assim, nesta investigação, pesquisamos como o aluno concluinte da 

Licenciatura em Matemática descreve a sua aprendizagem, buscando identificar o seu 

perfil e compreender como ele percebe a sua aprendizagem de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, dentro dos vários campos da matemática. 

Sabemos que a discussão da formação inicial do professor de matemática é 

complexa, pois envolve olhares, questões e interesses diversos, tanto no âmbito das 

políticas educacionais, quanto no das comunidades científicas, quanto no das demandas 

que o ensino da matemática impõe num país marcado por uma profunda desigualdade 

social. Contudo, entendemos que saber quem é esse aluno e o que pensa sobre a sua 

aprendizagem é importante para a reflexão e o aprimoramento do processo de formação.  



 

Aspectos metodológicos  

 

Em consonância com os objetivos propostos no projeto, optamos por uma 

abordagem qualitativa. Segundo André (2005, p. 47), esse tipo de abordagem valoriza o 

papel do sujeito na produção do conhecimento, os significados que ele atribui à 

realidade, às suas experiências, às formas de interações sociais.   

Os procedimentos de coleta de dados incluem aplicação de um questionário e 

entrevista semi-estruturada. A opção pela entrevista justificou-se pela necessidade de 

complementar e aprofundar os dados obtidos na aplicação do questionário. 

Para a elaboração do questionário, preparamos um piloto, contendo apenas uma 

questão, pois precisávamos de elementos que nos ajudassem a delinear as perguntas do 

questionário final, uma vez que o nosso foco era a aprendizagem na modalidade EAD, 

na perspectiva do aluno. A parte do questionário que trata da aprendizagem tem 40 

questões fechadas, utilizando uma escala do tipo Likert com 5 categorias: “concordo 

totalmente”, “concordo”, “sem opinião”, “discordo” e “discordo totalmente” e 4 

questões abertas também sobre aprendizagem.  

O questionário foi aplicado aos alunos concluintes do curso de licenciatura em 

Matemática, na modalidade EaD de uma instituição privada, nas cidades de Colatina no 

pólo Espírito Santo (23 alunos), em Uberaba (15), Uberlândia (8) Montes Claros (13), 

Guanhães (17) e Teófilo Otoni( 26), totalizando 102 sujeitos.  

A entrevista semi- estruturada, para a qual se estabeleceu um roteiro, foi 

realizada com seis sujeitos, áudio-gravadas com duração média de 30 minutos.  

A escolha dos sujeitos foi feita a partir de uma relação dos alunos concluintes. 

Contatos foram primeiramente mantidos através de e-mails, sendo que apenas seis deles 

tiveram disponibilidade para nos conceder a entrevista, - dois do pólo Espírito Santo e 

quatro do pólo de Triângulo Mineiro. Portanto, a seleção dos sujeitos se deu pela 

disponibilidade de cada um.    

Cinco dos entrevistados já são professores, sendo um professor universitário no 

curso de Pedagogia, outro é professor de uma escola técnica profissionalizante, e três 

são professoras da Educação Básica. Após apresentar a pesquisa, seus objetivos e 

procedimentos, todos assinaram o Termo de Consentimento. Para garantir a privacidade 

dos sujeitos, conforme previsto no Termo de Consentimento, os mesmos foram 

identificados por nomes fictícios, a saber: Araújo, Barbosa, Castro, Dias, Silva e Souza.  



Para a apuração e apresentação dos dados resultantes das questões fechadas do 

questionário foram utilizados recursos do Excel. Em seguida, procedemos à análise de 

conteúdo, conforme os pressupostos de Bardin (1979). Após leituras sucessivas, 

fazendo uma análise temática, estabelecemos as categorias. Para essa autora, a 

categorização é uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), a partir de critérios previamente definidos”. (BARDIN , 1979, p. 117). 

 Dialogamos nesse estudo com os seguintes autores: Belloni (1999.), Pozo 

(1998), Gatti (2009), Preti (2005), Gonzáles Rey (2006), Manrique e André (2006).  

Para contextualizarmos o estudo, iniciamos a pesquisa por uma caracterização 

da EAD e da Licenciatura de Matemática, na instituição pesquisada. 

 
O contexto da pesquisa: a EaD na instituição estudada 

 

A Instituição onde o estudo foi realizado foi credenciada pelo MEC para 

ministrar cursos superiores à distância, em 2005, embora já estivesse formando seus 

professores e ofertando cursos de extensão e de pós-graduação lato senso, desde 2000.  

Para oferecer cursos fora da sede na modalidade a distância, estabeleceu várias 

parcerias, estruturando-se inicialmente em núcleos e pólos.   

A partir da legislação vigente para a formação de professores e dos princípios 

estabelecidos na instituição, para as atividades do Instituto de Formação de Educadores, 

foram elaborados os projetos pedagógicos de cada um dos cursos de licenciatura. Os 

cursos têm a duração de 3 anos, estão organizados em 6 etapas, desenvolvidas cada uma 

ao longo de um semestre. A organização dos cursos não se dá por disciplinas, mas por 

unidades temáticas, priorizando a formação do professor da educação básica, dado que a 

Instituição não oferece o bacharelado.   

Em cada etapa, o aluno tem momentos de encontro presencial que são 

divididos em quatro oficinas de apoio à aprendizagem, com carga horária de oito horas 

cada, e dois seminários de integração, com carga horária de dezesseis horas cada. Na 

oficina, o preceptor trabalha com os alunos, enquanto nos seminários o conteúdo é 

ministrado por um ou mais professores convidados. 

O preceptor é responsável pelo acompanhamento do discente em EAD na 

instituição, esclarecendo dúvidas, estimulando reflexões sobre conteúdos das etapas, 



orientando na construção do Trabalho de Construção de Aprendizagens (TCC), 

atividades de estágio, dentre outras. 

O material disponibilizado para a aprendizagem dos alunos utiliza a mídia 

impressa, são denominados Roteiro de Estudos, elaborados por professores roteiristas, 

especialistas na área. Um conjunto de roteiros compõem um fascículo, geralmente de 3 

a 4, por etapa, entregues aos alunos. No caso do curso de Matemática, os roteiros, 

embora assim chamados, não se resumem a uma simples orientação de estudos. Trazem 

os conteúdos desenvolvidos de uma forma didática, buscando estabelecer um diálogo 

com os alunos, além de atividades de ensino e de avaliação, leituras obrigatórias e 

leituras complementares.  

Perfil dos alunos concluintes dos cursos de Matemática  

 

Com relação ao perfil dos concluintes do curso de Matemática na modalidade 

EaD, em 2009, foi possível constatar que as mulheres representam 66% desse universo 

e os homens 34%. Esses dados se aproximam dos que Gatti (2009, p. 24) apresenta para 

os docentes no ensino médio em nível nacional, masculino (33%) e feminino (67%).  

Os números indicam que a maioria dos alunos, não está na faixa etária que, 

normalmente, corresponderia ao ensino superior, 18 a 24 anos, pois apenas, 20% têm 

idade inferior a 25 anos. 

Quanto ao estado civil, mais da metade declarou ser casado, ficando em torno 

de 35% o número de solteiros. Com relação à moradia, 63% responderam que moram 

com o esposo (a) e/ou filhos (as), enquanto que 28%, disseram que moram com os pais.  

A escolaridade da maioria dos pais dos alunos é o primeiro grau incompleto, 

com um número em torno de 68%, sendo que menos de 5% tem o ensino superior 

completo. No caso das mães, 64% têm o primeiro grau incompleto e apenas 5% delas 

têm curso superior. Quando questionados sobre a ocupação de seus pais, as respostas 

com maior freqüência foram “aposentados”, “falecidos”, em seguida, “lavradores” e, 

para as mães, “do lar/dona de casa”, dentre outras. Observando os números referentes ao 

grau de escolaridade dos pais e das mães e as suas ocupações, constatamos que os 

alunos advêm de famílias de baixo nível de escolaridade e de profissões pouco 

rentáveis, o que confirma a origem social modesta, como registrado também por Gatti 

em relação aos alunos das licenciaturas no Brasil (2009, p. 164). 



A renda total mensal da família dos pesquisados está concentrada nas faixas de 

um até três salários-mínimos, com 39%. Na faixa de três até seis salários-mínimos, o 

percentual foi de 33%. Apenas para 3% dos alunos, a renda familiar é superior a 10 

salários-mínimos. Os números também coincidem com os apontados por Gatti (2009, p. 

164), 39,2% com renda familiar até três salários-mínimos e “escassa frequência de 

sujeitos nas faixas mais elevadas de renda”. A quase totalidade respondeu que trabalha, 

sendo possível constatar que além de trabalharem, 25% desses alunos ainda dependem 

do dinheiro de sua família, 30% dos alunos trabalham e sustentam outras pessoas.  

Ao serem questionados se possuíam algum curso superior 60% dos alunos 

responderam negativamente, não sendo, assim, desprezível o número dos que já 

possuem. Dentre esses, o mais citado foi o Normal Superior. É interessante observar 

que 70% dos entrevistados já atuam como professor, grande parte ministrando aulas de 

Matemática, o que nos permite inferir que muitos deles exercem a docência sem possuir 

curso superior. Destes alunos, 67% deles atuam no Ensino Fundamental, 20% no Ensino 

Médio e 19% lecionam em dois niveís de ensino. A maioria trabalha na rede pública de 

ensino.  

Quando foram indagados se possuíam computador, 66% responderam 

afirmativamente Esse recurso é utilizado para realizar as atividades escolares pela 

maioria, em casa, no trabalho ou em outros locais, sendo que apenas 20% dos alunos 

não fazem uso do computador para esse fim. A maior parte dos pesquisados utiliza o 

jornal falado (TV) e a internet, como meio para se manterem atualizados dos 

acontecimentos atuais. Esses dados são animadores do ponto de vista cultural, pois as 

novas tecnologias de informação e comunicação são formas e oportunidades de 

construção de conhecimentos, assim como de acesso à cultura,  

Dentre os motivos que levaram os discentes à opção pelo curso de licenciatura, 

tem maior incidência o gosto pelo curso com 34%, seguido pelo desejo de ser professor 

com 32% e a busca pelo mercado de trabalho, com 30%. A escolha pela modalidade 

EaD é motivada principalmente pela falta de tempo para cursar um curso presencial, e 

por ser possível, nessa modalidade, a conciliação de trabalho, estudo e família. 

Comparando os dados dos alunos pesquisados com os apresentados por Gatti 

(2009), referentes aos alunos brasileiros das licenciaturas, com base no Enade 2005, 

podemos observar muitas características comuns, o que nos leva a concluir que os 

alunos que procuram os cursos de formação de professores a distância não têm perfil tão 



diferente dos demais, principalmente no que se refere aos aspectos socioeconômicos, 

culturais e de origem familiar.  

 
A aprendizagem na perspectiva do aluno 

 

Considerando os objetivos propostos que direcionaram a elaboração do 

questionário e do roteiro da entrevista e, após leituras sucessivas do material, conforme 

já anunciamos buscamos estabelecer algumas categorias de apresentação e análise.  

a) Sobre a aprendizagem na modalidade a distância  

 
A análise dos dados coletados nos permitiu identificar e compreender algumas 

formas de como os alunos percebem a sua aprendizagem e os seus processos, por meio 

da manifestação de impressões, apreciações e julgamentos. 

Quanto à aprendizagem na modalidade EaD, 85% dos discentes consideram-na 

satisfatória e concordam que suas expectativas foram atendidas. Além disso, para 92%, 

a aprendizagem foi significativa e prazerosa. É interessante observar que 93% dos 

alunos concordaram com a frase, - a aprendizagem depende de sua vontade de 

aprender, enquanto que um grande número deles, em torno de 70%, concorda que só 

depende dele. O processo de aprendizagem foi considerado bom por mais de 83% dos 

alunos, permitindo enriquecer os conhecimentos e alargar horizontes. 

As percepções dos alunos em relação à sua aprendizagem, apresentadas 

anteriormente, com altos percentuais, expressas por palavras como, significativa, 

prazerosa, satisfatória, nos remetem para avaliações que se situam no campo da 

afetividade, ou segundo Collins e Garcia (2009, p. 341) no campo das impressões ou 

“expressões de sentimentos”. 

Essa constatação nos leva também ao que afirmam Manrique e André (2006), 

quando discutem as relações com os saberes na formação do professor. Apoiadas em 

Charlot, consideram que o saber é construído a partir do modo como a pessoa que 

aprende se relaciona com o mundo, num dado momento histórico: 

A pessoa que está em uma relação com o saber pertence a um 
momento histórico, vive em uma sociedade e possui uma dada cultura. 
É a esse mundo que devemos nos referir quando investigamos 
relações com o saber. [...] Portanto, necessitamos observar o sentido e 
o valor que essa pessoa atribui ao mundo, pois eles são indissociáveis 
do sentido e do valor que ela atribui ao saber. (MANRIQUE e 
ANDRÉ, 2006, p. 143 )   

  



Ao observamos os dados do perfil, especialmente a origem, os aspectos 

socioeconômicos e culturais, a condição profissional dos sujeitos e as relações do saber 

com o mundo vivido por eles, a nossa compreensão dos altos índices de satisfação vão 

ganhando novos contornos – fazer um curso superior, que até esse momento era 

impossível, tem um sentido e um valor importantes para esses sujeitos, o que pode, 

inclusive, se constituir num obstáculo para uma análise mais crítica. 

Sobre a aprendizagem na modalidade a distância, os alunos ainda se 

manifestaram, destacando o que foi possível alcançar nessa experiência de formação, 

como a oportunidade de reconstrução contínua do conhecimento, de estudar segundo o 

seu ritmo, fazendo a autogestão do processo. “A modalidade EAD é muito interessante 

quando tratada com seriedade e organização. O aluno aprende a administrar seus 

horários e os seus estudos, além de que, a meu ver, estudando sozinha a pessoa 

realmente tem a chance de pensar com calma” (Aluno(a) de Matemática de Uberaba - 

MG). 

Para 67% dos entrevistados, o aprendizado é um processo de 

autoaprendizagem, ou seja, que ele aprende sozinho, e é construído mediante muita 

disciplina e esforço para 80% deles. Afirmam também que tiveram muitas dificuldades 

durante o curso. Entretanto, para 80% deles, os encontros presenciais foram 

responsáveis por diminui-las. 

As respostas com relação ao processo de aprendizagem nos permitem perceber 

que as afirmações que envolvem o esforço, a disciplina e a dedicação têm altos índices 

de concordância, embora não seja descartada pelos respondentes a importância dos 

encontros presenciais e dos seminários, momentos nos quais têm oportunidades de 

trocas com os professores convidados, com os preceptores e com os colegas. 

A maioria dos alunos concorda que se tornaram mais independentes, 

reafirmando que depende deles querer aprender e aprender de forma significativa, com 

índices de 90%. As aprendizagens, segundo eles, possibilitaram a construção de novas 

visões sobre educação; a aquisição de novos conhecimentos, não só dos conteúdos 

específicos, mas também dos pedagógicos e didáticos e aperfeiçoarem-se como 

educadores. Concordam, ainda, que estão saindo da Universidade com um bom 

aprendizado e preparados para “enfrentar” a sala de aula. Entretanto 88% dos alunos 

afirmaram que sempre ficava alguma coisa que não conseguiam aprender no decorrer do 

curso. 



Ainda sobre os resultados da aprendizagem, os alunos afirmaram: “Então, não 

é por ser uma educação a distância que é pior, pois no decorrer posso afirmar que o 

meu aprendizado hoje é muito mais amplo” (Aluno(a) de Matemática de Guanhães - 

MG). 

As entrevistas vieram confirmar e ampliar os dados coletados no questionário, 

apresentados anteriormente. Os entrevistados, de modo geral, confirmam a importância 

da autogestão do processo de aprendizagem, afirmando que a aprendizagem nessa 

modalidade depende em grande parte do aluno, apontando algumas vezes para uma 

aprendizagem solitária e para a autoaprendizagem, o que nos leva a questionar sobre a 

presença ou não de uma aprendizagem autônoma. Para Belloni (1999, p. 39-40): 

 

[...] aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e 
aprendizagem centrado no aprendente, cujas experiências são 
aproveitadas como recurso, e no qual o professor deve assumir-se 
como recurso do aprendente, considerado como um ser autônomo, 
gestor de seu processo de aprendizagem capaz de autodirigir e auto-
regular este processo.  

 
Destacam a necessidade de disciplina e de organização dos tempos e espaços 

de estudos, como nos afirma o aluno Araújo: 

Se não tiver disciplina, não consegue, porque é muito livre, é muito 
solto e eu acredito, não desmerecendo ninguém, que é muito mais eu, 
sozinha (grifo nosso). Valoriza muito mais o aprendizado, porque o 
que eu aprendi, eu tive apoio do material, eu tive estrutura, mas eu 
aprendi sozinha (grifo nosso). Eu me esforcei. As minhas dúvidas, eu 
ia lá perguntava chorava e me ‘descabelava’, mas é uma coisa minha. 
(ARAÚJO) 

 
Na fala, podemos perceber a ênfase no envolvimento pessoal com a 

aprendizagem e o valor que isso tem para o entrevistado. A falta de horários rígidos, de 

um acompanhamento sistemático de alguém que conduz diretamente o processo, como 

ocorre no ensino presencial, leva o aluno a pensar que é tudo “muito livre, muito solto”. 

Entretanto, sabe-se que há planejamento, no qual se prevê a entrega de atividades, 

avaliações, presença às atividades presenciais, como nos Seminários e nas Oficinas. O 

aluno sente o peso da responsabilidade de ter que se organizar, isto é, de assumir a 

gestão do processo de aprendizagem. 

Mesmo em se tratando de um curso a distância, os encontros presenciais, 

oficinas e seminários têm um peso grande no processo de aprendizagem e são 

valorizados e considerados fundamentais pelos entrevistados. Não podemos afirmar, 



entretanto, se a importância a eles atribuída é fruto de uma cultura escolar em que a 

presencialidade, o face a face, é o elemento estruturante do contexto de aprendizagem, 

gerando muitas vezes uma atitude passiva do aluno diante das dificuldades, ou se, 

realmente, na organização prevista para o curso nessa instituição, eles são 

imprescindíveis, dado que a mediação conta prioritariamente com a mídia impressa. 

Eu aprendi mais nos encontros presenciais, onde eu buscava extrair o 
máximo possível de informação, e depois eu tentava fazer dessa 
informação um estudo particular, quando eu tinha a oportunidade de 
estudar em casa. [...] Eu aprendi mais nos encontros presenciais, nas 
oficinas, nos seminários, com colegas do que propriamente sozinho, 
como deveria ser na modalidade a distância. (BARBOSA) 

 

Em outros momentos, os entrevistados destacam de modo enfático a 

necessidade da pesquisa, da busca para que possam empreender o seu processo de 

aprender. Como não têm a presença do professor para sanar as dificuldades, são 

impulsionados a procurar mais do que em um curso presencial, embora isso traga uma 

certa insegurança no início do processo, como podemos observar no fragmento a seguir 

da fala de Castro :  

Acho que eu pesquisei demais em comparação ao outro curso que fiz 
presencial, eu fui buscar mais, pesquisei em livros, artigos, internet, 
revistas da área, relacionadas a educação a distância. [...]O 
aprendizado para mim foi muito a busca, a pesquisa, o estudo, sozinha 
mesmo (grifo nosso).  
 

É interessante pontuar que aquele aluno que não tem essa disciplina e que não 

assume, de fato, a autogestão da aprendizagem e a busca da informação, por fatores 

diversos, tais como compromissos de trabalho e familiares, acaba não se envolvendo 

com todas as atividades e se sentindo perdido ao longo do caminho, como nos fala 

Barbosa:  

Eu não fui uma pessoa que seguiu o curso à risca, eu não seguia os 
roteiros. Teve roteiros que eu não fiz o caderno de exercícios, eu já ia 
direto para o caderno de atividades, mediante o que a gente tinha visto 
dento da sala de aula. Eu aprendi mais na faculdade nas aulas 
presenciais, nas oficinas e nos seminários.[...]  A falta de tempo me 
privou de muitas coisas que eu acho que poderia ter feito diferente.   
 

Outro aspecto que nos chamou a atenção com relação à construção de suas 

aprendizagens, apontado por todos eles, é a necessidade e a importância da interação, do 

diálogo com os colegas e mesmo com outros interlocutores fora do âmbito da instituição 

que oferece o curso, como podemos observar nas falas seguintes:  

 



[...] nós conseguimos formar um grupo de estudo e criar um hábito de 
estudar em horários alternativos, dias alternativos, conforme as 
necessidades do grupo, dos interesses do grupo e as possibilidades do 
grupo. (DIAS) 
 

As falas dos entrevistados nos apontam que o aprender tem um lado subjetivo, 

mas implica também uma relação social que é estabelecida e buscada, mesmo que a 

organização do ensino pareça não fornecer essas condições, como no caso da EaD.  

O estudante, ao trilhar o seu caminho na busca do aprender, mesmo afirmando 

que depende dele atingir esse objetivo, admite, ter necessidade e procura estabelecer 

relações com o outro. Isso corrobora o que diz Preti (2005, p. 118), ao se referir às 

teorias interacionistas de aprendizagem: “[...] que o sujeito aprende na relação com o 

outro, com o contexto, mediante o dialogo, e que o processo de aprendizagem é um 

processo particular, próprio de cada um”.   

No questionário, a maioria (89%) afirma ter encontrado dificuldades em 

acompanhar o que era “passado”. Concordam que nas oficinas, havia uma grande 

quantidade de conteúdos sendo abordados, o que dificultava a assimilação. Com relação 

aos exercícios, mais de 90% dos alunos apontaram dificuldades para resolver alguns 

deles. No que se refere à linguagem específica de cada conteúdo, aproximadamente, 

65% sentiram dificuldade, e um percentual significativo, em torno de 50%, ainda 

apresentavam dúvidas com relação a esse aspecto, mesmo ao final do curso. Além 

dessas, há dificuldades relacionadas às condições pessoais – conciliar trabalho, estudo e 

família. 

Quando perguntados sobre as estratégias utilizadas para sanar as dúvidas 

relacionadas ao conteúdo, é interessante notar que recorrer aos colegas de curso foi a 

estratégia mais utilizada por eles, ainda que se trate de um curso a distância em que 

muitos não residem na mesma cidade. Porém, alguns se utilizaram do estudo individual, 

recorrendo à leitura dos roteiros de estudos, livros e pesquisas na internet. Foram 

citadas, ainda, a realização de exercícios e a explicação dos preceptores, dos professores 

convidados nos seminários e oficinas de aprendizagem; como também de professores 

que não pertencem ao quadro docente da Instituição; por telefone ou e-mail; a pesquisa 

a materiais de outras instituições.  

 



b) Os resultados da aprendizagem   

• A aprendizagem de fatos e de conceitos 

 

Na aprendizagem matemática, deparamo-nos com conhecimentos/conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Em se tratando de conhecimentos conceituais, 

é fundamental estabelecer relações significativas com os conhecimentos prévios, 

conforme conceitua Pozo (1992, p. 22):  

Uma pessoa adquire um conceito quando é capaz de dotar de 
significado um material ou uma informação que lhe é apresentada, ou 
seja, quando “compreende” esse material, em que compreender seria 
equivalente, mais ou menos, a traduzir algo para as suas próprias 
palavras. 
 

Ao responder à questão relacionada à aprendizagem conceitual, um dos 

entrevistados, Dias, identifica, no desenvolvimento do curso, os dois tipos de 

aprendizagem de fatos e conceitos apresentados por Pozo: a aprendizagem significativa 

e a aprendizagem memorística. Segundo esse autor, a aprendizagem significativa 

envolve um esforço deliberado do aluno para relacionar os novos conhecimentos com os 

conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva, enquanto na aprendizagem 

memorística não há nenhum esforço e nenhum envolvimento efetivo para relacionar os 

novos conhecimentos com aprendizagens anteriores.  

Em se tratando de conceitos, Barbosa garante que era imprescindível o 

acompanhamento dos roteiros e ainda sugere uma metodologia que poderia facilitar o 

processo de aprendizado, que é a utilização de outras mídias além da impressa. De 

acordo com Pozo (1998), a aprendizagem significativa exige condições relativas ao 

material e ao aluno. Na fala de Barbosa está presente uma condição relacionada à 

primeira, ou seja, a necessidade de uma forma de linguagem mais adaptada ao aluno. 

Nos tempos atuais em que as tecnologias de comunicação e de informação estão se 

tornando cada vez mais disponíveis e utilizadas, os alunos passam a reivindicar também 

esse tipo de mediação, acreditando que isso possa facilitar e complementar a 

aprendizagem. 

Dias, também faz referência à importância do material na aprendizagem 

significativa, quando afirma que, em alguns roteiros, o autor tem a preocupação de 

tornar o material compreensível, contextualizando-o, mostrando a sua aplicação na vida 

e no fazer profissional. Nesse sentido, destaca um aspecto que não é o da organização 

interna, da estrutura lógica e conceitual do material apresentado, conforme proposto por 



Pozo, mas o de elementos que interferem na predisposição favorável do aluno para a 

compreensão. São aspectos que fazem com que o conteúdo conceitual tenha sentido 

para o aluno.  

Em se referindo ao conhecimento matemático, Dias mostra que a 

aprendizagem da matemática é significativa não só pelas aplicações que possa ter, mas 

também pelo valor formativo que esse conhecimento traz para o aluno:  

[...] e também em alguns aspectos que eu percebi muito interessante 
em alguns momentos no curso, é mostrar que a matemática mesmo 
que ela não fosse aplicada, ela seria útil para gente enquanto ser 
humano, para a gente começar a pensar, a analisar outros aspectos 
inerentes à vida social. Ela possibilita, também, que a gente tenha uma 
condição de interpretar os fatos, os fenômenos, as situações mais 
afetivas na vida social. (DIAS) 
 

 Já o aluno Souza, diferentemente dos demais, ao responder sobre a 

aprendizagem de conceitos diz:  

Olha, no meu caso quando eu entrei eu estudava pelos roteiros 
“amarelos” e fazia grupos de estudo, pra mim não estava dando certo, 
no meu caso era mais de compreender como funciona as questões, 
muitos dos meus colegas estudam mais pelas fórmulas, sabe usar as 
ferramentas, eu sou mais pelo conceito. [...] eu estudo outros assuntos 
de matemática mas que não estão ligados diretamente aos assuntos 
cobrados. (SOUZA) 
 

 A fala de Souza nos remete para a idiossincrasia do processo de aprender. Para 

esse aluno, a compreensão de conceitos é fundamental, como também o ir além do 

proposto, como forma de ampliar os significados.  

• A aprendizagem de procedimentos 

 

Outra questão que fazia parte do roteiro de entrevista se referia à aprendizagem 

procedimental que diz respeito ao saber fazer, ao desenvolvimento de habilidades. Pozo 

(1998) aborda dois tipos de procedimentos: os algoritmos, muito comuns na 

matemática, e os heurísticos. Os primeiros constituem um conjunto ordenado de ações e 

decisões que devem ser respeitadas para resolver um dado problema, o que permitirá, 

quando realizados fielmente, obter o resultado correto. Já, os procedimentos heurísticos 

são mais abertos, orientam de maneira geral sobre a seqüência a ser respeitada, mas 

caracterizam-se pela busca, pela tentativa, o resultado nem sempre é previsível.  

Um dos entrevistados, Dias, critica o processo de aprendizagem dos 

procedimentos e relata que o seu ensino era, muitas vezes, repetitivo, o que nos leva a 



inferir que as atividades propostas nem sempre incentivavam ou oportunizavam o 

desenvolvimento de estratégias próprias e de atividades de natureza heurística. Aponta, 

inclusive, uma incoerência entre o discurso presente em alguns roteiros, que faziam 

críticas à educação tradicional, e o proposto em outros. 

Em alguns roteiros havia uma crítica a um certo modelo de educação, 
que era por reprodução, por imitação, por treino, por cópia, mas em 
alguns momentos isso aconteceu muito em determinados conteúdos.. 
[...] parecia que a gente estava ali para repetir e uma coisa assim que a 
gente não tivesse inteligência suficiente para entender de uma outra 
forma, de buscar outro caminho, de uma outra alternativa. (DIAS) 
 

Esse entrevistado reconhece a necessidade e a importância da aprendizagem 

procedimental do tipo algoritmo, mas enfatiza que não se pode restringir a ela, pois isso 

acarretaria um ensino de matemática fechado, cristalizado, que não oportuniza a criação 

de outros caminhos e de outras estratégias. 

Dias faz uma hipótese em relação a essa aprendizagem pela repetição presente 

em alguns roteiros Acredita ele que a ênfase nesse tipo de procedimento se deve à 

formação de alguns professores roteiristas e até mesmo às suas concepções em relação 

ao ensino e à própria matemática. Entretanto, o entrevistado não deixa de reconhecer 

que em outros roteiros foram incentivados a criar procedimentos e estratégias: 

[...] mas de maneira geral, a questão das atividades em si, muitas 
delas, predominantemente, ajudavam muito a gente a pensar no 
processo de ensinar, de forma alternativa, diferenciada, criando outros 
procedimentos, outras formas de agir, no cotidiano em sala de aula. 
(DIAS) 
 

Segundo Pozo (1998), a aprendizagem de procedimentos será garantida quando 

ocorrer a sua inserção numa rede de significados: A fala de Dias nos conduz a pensar, 

ainda, na importante relação entre os conhecimentos conceituais e os procedimentais, ou 

seja, entre a teoria e a prática. 

Com relação às dificuldades encontradas nas aprendizagens procedimentais, 

destacam as atividades em que o aluno é solicitado a fazer uma demonstração, como 

podemos observar na fala abaixo:  

As demonstrações, acho que são mais difíceis, porque às vezes um 
exercício que você resolve é mais tranqüilo, porque você pode pegar, 
estudar, ver os exercícios anteriores que foram feitos, seguir o roteiro 
e até mesmo pesquisar na internet.(grifo nosso) (BARBOSA) 

 
A parte de hipótese e tese eu não tinha noção do que era hipótese e 
tese, não conseguia entender qual era o objetivo. Sofri muito. 
(ARAÚJO) 



• A aprendizagem de atitudes 

 
Os entrevistados foram também questionados com relação às aprendizagens 

atitudinais. Em se tratando desse tipo de conteúdo, é imprescindível ressaltar que as 

atitudes são responsáveis pela condução do processo de aprendizagem, ocupando assim, 

o papel central em todo ato da aprendizagem. Pozo (2002, p. 195), citando Sarabia,  

define as atitudes como sendo, “tendências ou disposições, adquiridas e relativamente 

duradouras, para avaliar de um modo determinado um objeto, uma pessoa, fato ou 

situação e a atuar de acordo com essa avaliação”.  

Um dos sujeitos, Barbosa, relata que mudou sua atitude em relação aos alunos 

e que o conteúdo pedagógico do curso favoreceu o processo dessa mudança.  

[...] então mudou minha visão da seguinte forma: na parte pedagógica 
principalmente. Eu tentei transportar isso para dentro da sala de aula, 
dentro do que eu faço aqui (no trabalho), não só a parte de conceitos 
de matemática que me valeu muito, porque eu tinha essa dificuldade, 
essa deficiência, mas o que mais foi importante pra mim foi a parte 
pedagógica, pois comecei a aprender entender mais como lidar com 
meus alunos. (BARBOSA)  
 

Observamos na fala de Barbosa que houve certa divergência entre suas atitudes 

e as suas ações, que resultou em uma mudança significativa, facilitando, assim, o 

processo de aprendizagem dos seus alunos. Frente as suas ações, sua atitude mudou.  

[...] eu mudei, porque eu via que pelo método, às vezes errado ou às 
vezes um método diferente, uma linguagem diferente, um caminho 
diferente, então eu mudei a atitude de trabalhar com os meus alunos, 
mudei atitude de avaliar diferente, usando a parte pedagógica que a 
gente aprende (BARBOSA) 

 

Considerações Finais 

Os dados analisados nos permitem algumas conclusões que corroboram pontos 

que são destacados na literatura sobre EaD. Dentre elas, destacamos: a centralidade do 

aluno no processo de aprendizagem na modalidade a distância; a autogestão do processo 

é algo marcante e inclui a disciplina e a organização do tempo de estudo; a 

aprendizagem é caracterizada pela busca, pela pesquisa, pelo desejo e persistência do 

aluno em aprender; a interação, a troca, o diálogo são elementos indispensáveis também 

nessa modalidade de ensino, sendo que a presencialidade, o face-a-face, ocorrida nos 

encontros presenciais e no atendimento pelo preceptor, tem um papel fundamental no 

processo de aprendizagem; os roteiros são essenciais, tanto na aprendizagem conceitual, 

como procedimental e atitudinal, embora outras mídias tenham sido sugeridas pelos 



entrevistados. As orientações dadas, a contextualização do conteúdo, a forma como 

esses roteiros são desenvolvidos e os tipos de atividades propostas constituem 

elementos fundamentais para uma aprendizagem significativa; mudanças de atitudes em 

relação à matemática e ao seu ensino podem ser constatadas. os conteúdos e 

procedimentos que exigem habilidades mais complexas e aqueles que exigem um 

conhecimento prévio significativo são os que trazem maior dificuldade para os alunos, 

como é o caso das demonstrações. Neste tipo de atividade talvez a mediação mais 

próxima do professor pudesse facilitar o processo de aprendizagem;  

Sobre a autonomia, considerando que ela pode ser percebida em várias 

dimensões, como concebe Preti (2005, p. 114-120): dimensão sócio-histórica; dimensão 

afetiva; dimensão teórico-metodológica; dimensão técnico-instrumental; e tendo como 

pressuposto que a autonomia é conquistada/construída num processo contínuo, 

acreditamos que os nossos sujeitos manifestaram ter desenvolvido autonomia, pois 

afirmam que aprenderam a aprender, que se envolveram com o trabalho e que criaram 

bases sólidas de aprendizagem. 

Finalizando, o que mais nos chama a atenção ao colocarmos em foco a 

aprendizagem na perspectiva dos alunos, é a importância dada por eles ao encontro, ao 

diálogo, seja com os colegas, com o preceptor ou com professores, ou ainda, com outras 

pessoas a quem recorrem. Isso mostra que não há aprendizagem em qualquer 

modalidade sem “a compreensão da aprendizagem como uma prática dialógica”, como 

afirma Gonzáles Rey (2006), mesmo que a presença, os espaços e os tempos ganhem 

novas dimensões. Por outro lado, fica evidente a aprendizagem como algo singular o 

que implica considerar o aluno com suas experiências, os seus modos de construir 

conhecimento.    

No caso específico da Matemática, as aprendizagens procedimentais parecem 

preponderar. Os alunos têm a necessidade de resolver as atividades, os problemas de 

diferentes tipos, pois constituem elementos de avaliação, assim não se debruçam sobre 

os conceitos e as propriedades, o que explica muito de suas dificuldades. Esse fato 

também pode ser constatado durante as entrevistas, pois os licenciandos, embora 

solicitados a falar, pouco se referem aos diferentes campos da matemática e as suas 

aprendizagens em cada um deles, o que pode indicar fragilidades quanto a aquisição de 

conhecimentos matemáticos. 
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