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RESUMO 
O estudo analisa as ações em Educação a Distância – EAD, especificamente em relação ao Curso 
de Matemática a Distância da Universidade do Estado do Pará, com base nas seguintes questões: 
como atuam os professores para o desenvolvimento de uma educação amazonicamente 
contextualizada por meio da educação a distância? Quais as mudanças significativas provocadas 
pela EAD na atuação docente, considerando suas experiências no ensino presencial?. Para a 
construção preliminar do referencial teórico temos as ideias de Nóvoa (1992), Veiga (2002), Tardif 
(2000, 2001, 2002), Belloni (2001, 2002), Peters (2003, 2004). Os sujeitos da pesquisa foram: dois 
coordenadores e docentes (autoria e tutoria) do curso. Por meio de entrevista identificamos 
reflexões significativas na atuação e na prática pedagógica dos docentes na referida modalidade 
de ensino. 
 
 
 
Palavras–chave: Educação a Distância. Formação de Professores. Atuação Docente. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao iniciar essa seção do presente estudo1, pretendemos dar aos 

leitores referências sobre a trajetória da investigação idealizada, considerando a 

realidade amazônica presente no Estado do Pará, visando dar subsídios aos 

futuros pesquisadores, a partir da leitura das informações, análises e reflexões 

aqui descritas.  

 

 

                                                
1 Ao longo do artigo, optamos pelo uso da primeira pessoa do plural, por compreendermos que 
este estudo é fruto de debates e ações coletivas, oriundo de diversas vozes que possibilitaram a 
realização do presente estudo. 
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O objetivo do presente estudo é de compreendermos o envolvimento de 

docentes com a Educação à Distância (doravante EAD), considerando sua ampla 

experiência na formação de professores de forma presencial, o presente estudo 

busca revelar as mudanças ocorridas em seus saberes e suas práticas docentes, 

a partir de tal envolvimento. As seguintes questões impulsionaram a realização 

deste estudo: como atuam os professores para o desenvolvimento de uma 

educação amazonicamente contextualizada por meio da educação a distância? 

Quais as mudanças significativas provocadas pela EAD na atuação docente, 

considerando suas experiências no ensino presencial? 

 

A construção do material empírico foi baseada em entrevistas semi-

estruturadas, realizadas com os coordenadores e docentes durante a execução 

do Curso de Licenciatura Plena em Matemática na modalidade à distancia, na 

análise de documentos relativos ao projeto de implantação da EAD pelo 

Consórcio CampusNet Amazônia. A estratégia de que lançamos mão para buscar 

os dados necessários ao presente estudo foram adequados às diferentes 

situações encontradas no desenvolvimento da investigação. Buscamos os dados 

necessários, “ouvindo” os membros da própria IES para saber suas opiniões, 

reflexões e questionamentos sobre o processo de implantação, qualificação e 

avaliação das ações em EAD que pretendiam desenvolver.  

 

A coleta das informações para transformar em dados visando a 

consecução dos objetivos definidos, foi realizada em duas etapas distintas: 

1a etapa – Realização de entrevistas: 

a) Coordenadores do Curso de Matemática a distância: com o Coordenador 

(C1) responsável pela implantação do curso durante a sua gestão no 

período de  2004 - 2008 e com o atual Coordenador(C2) eleito para o 

biênio 2008 – 2010. 

b) Com os docentes (autoria – responsáveis pela elaboração do material 

didático impresso e pelo acompanhamento das disciplinas da estrutura 

curricular do curso.  
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2a etapa – Analisamos ainda os seguintes documentos oficiais 

produzidos no âmbito da Universidade do Estado do Pará, no que diz respeito à 

inserção da EAD e implantação do Curso de Matemática a Distância: 

a) Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPA – 2005 ~ 2014 

b) Relatório de Gestão Quadrianual – 2004 – 2007 

c) Projeto Pedagógico do Curso de Matemática a Distância – 2006 

d) Guia Didático do Curso de Matemática a Distância - 2008 

 

Para o desenvolvimento da análise de conteúdo, nos utilizamos da 

técnica descrita por Bardin (1977), sob a designação de análise temática ou 

categórica, que consistiu na decomposição de textos em unidades e depois 

classificação por reagrupamento. No caso em questão, nos detemos na análise 

dos dados obtidos pelos instrumentos de produção de dados utilizados 

(entrevistas e questionários), aplicados no âmbito do Curso de Licenciatura Plena 

em Matemática a distância da Universidade do Estado do Pará.  

 

O estudo em questão se justifica por nos possibilitar que sejam 

conhecidos, os impactos das ações de formação de professores na modalidade à 

distância desenvolvidos na Amazônia Legal, em especial, no Estado do Pará por 

meio da Universidade do Estado do Pará, no momento em que a sociedade 

solicita que se encontrem caminhos que possam contribuir para a melhoria do 

processo de formação de professores para a Educação Básica, a fim de que 

esses docentes atendam às exigências de uma escola voltada para o mundo do 

conhecimento e da tecnologia. 

 

Para a construção preliminar do referencial teórico tomamos como 

fundamentos as idéias de Nóvoa (1992) e Veiga (2002) que discutem sobre a 

formação de professores na perspectiva da profissionalização docente. Também 

se fez necessário trazermos reflexões relativas aos estudos dos saberes dos 

professores que, em uma perspectiva de construção e reflexão com busca na 
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autonomia podem ser encontrados em autores de renome internacional como 

Tardif (2000, 2001, 2002). Em relação ao contexto da Educação à Distância e 

suas implicações na formação de professores destacamos as contribuições de 

Belloni (2001, 2002), Litto (2009), Moore(2008) Pretto (2006) e Peters (2003, 

2004). 

 

A inserção da Educação a Distância para a formação continuada 

alcança os diferentes níveis da Educação Básica e Superior no país e cada vez 

mais se consolida enquanto modalidade de ensino, não em uma perspectiva de 

resolução dos problemas educacionais, mas como uma modalidade capaz de 

ampliar as oportunidades de acesso ao ensino e a formação de profissionais em 

diferentes áreas. 

 

O Ministério da Educação - MEC por meio da Secretaria de Educação a 

Distância - SEED ao lançar o Pró-Licenciatura em 2004, possibilitou a expansão 

da Educação a Distância na formação de professores, pois segundo dados do 

Inep2 havia cerca de 180 mil funções docentes dos anos/séries finais do Ensino 

Fundamental da rede pública em todo o país, ocupadas por profissionais sem a 

formação legal exigida para a função, sendo que só na Região Norte das 53.289 

funções ocupadas, 50,56% não possuíam licenciatura. Em relação às funções 

docentes no Ensino Médio ocupadas por 26.101, cerca de 21,95% das funções 

eram ocupadas por profissionais que não possuíam licenciatura plena. 

 

Até o advento da Lei nº 9394/96 não havia regulamentação efetiva 

sobre a oferta da EAD no país, o próprio Ministério da Educação, responsável 

pelo acompanhamento das ações educacionais não tinha elementos para análise, 

acompanhamento e controle dessa modalidade de ensino, havendo supremacia 

da iniciativa privada por sua utilização e massificação. Hoje temos elementos para 

avaliação das ações na referida modalidade de ensino e há indícios da 

demonstração do avanço significativo desta modalidade de ensino em todo o país 

com a utilização do computador e da Internet, na perspectiva de uma educação 

on-line, que segundo Móran (2003), pode-se definir educação on-line como o 
                                                
2 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.  
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conjunto de ações de ensino-aprendizagem desenvolvidas com o emprego de 

meios telemáticos, como a Internet, e o uso de todos os seus dispositivos 

informacionais e comunicacionais. 

 

A esse respeito Gadotti (2000), reflete que a presença do computador 

na era da informática fará uma enorme diferença para a educação, vindo a ser, 

pelo menos, um grande referencial para o nível de informação de cada um. Por 

outro lado, ele alerta para o risco de se cair no “lirismo tecnológico” e deixa claro 

que, no caso da educação, os conteúdos armazenados por meio dos diversos 

recursos tecnológicos jamais irão substituir a orientação docente. Peters (2003) 

nos aponta elementos constitutivos da EAD e principalmente os aspectos 

fundamentais da didática nessa área que, em nossa opinião, nos oferecerá 

condições favoráveis para a análise das práticas docentes evidenciadas em tal 

modalidade de ensino.  

 

Daí a relevância do presente estudo em permitir o levantamento de 

dados sobre as ações em Educação à Distância que as Instituições públicas de 

Educação Superior desenvolvem na formação de profissionais com a referida 

modalidade de ensino na Região Amazônica e especificamente no Estado do 

Pará.Ressaltamos que, ao cumprir tal função, a universidade é responsável em 

qualificar profissionais para a educação infantil, fundamental, média e superior, os 

quais estarão em contato com a escola, que embora timidamente incorporam a 

tecnologia em seu âmbito e com estudantes, que a utilizam em suas atividades 

cotidianas com certa naturalidade, como assinala Kenski (2000): 

 
alunos que já possuem conhecimentos tecnologicamente avançados e 
acesso pleno ao universo de informações disponíveis nos múltiplos 
espaços virtuais aos que se encontram em plena exclusão tecnológica, 
sem oportunidade para vivenciar e aprender nesta nova realidade; das 
instituições de ensino equipadas com as mais modernas tecnologias 
digitais aos espaços educacionais precários e com recursos mínimos 
para se trabalhar (p:74-75). 
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CAMPUSNET AMAZÔNIA: EAD NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Iniciamos essa seção com o relato da descrição do trabalho de campo 

da pesquisa, pois a presente descrição é uma maneira de facilitarmos a 

compreensão por parte dos leitores, do processo desenvolvido para obtenção dos 

dados e de subsídios para a interpretação crítica sobre a inserção da EAD na 

formação de Licenciados Plenos em Matemática.  

 

Passamos a analisar a aplicabilidade da EAD na formação de 

professores a partir da inserção realizada no âmbito da Universidade do Estado 

do Pará, embora possa parecer algo muito incompreensível para muitas pessoas 

tal possibilidade, já que evidenciamos tradicionalmente a formação de professores 

por meio presencial. Em nossa opinião a falta de conhecimento, de leituras sobre 

o tema e de informações equivocadas ou de “ouvir” sobre experiências 

desastrosas sobre a modalidade levam as pessoas tomarem tais atitudes ora 

desconfiadas, ora discriminatórias em relação à EAD. 

 

Seja pela distância ou pela falta de informações, falarmos de EAD ou 

da Amazônia nos apresenta certas semelhanças de posicionamentos das 

pessoas, pois ainda há milhares de brasileiros que apenas “ouvem” falar da 

modalidade e da Amazônia e tiram as suas próprias conclusões sobre os dois 

assuntos. Para tentar ampliar o conhecimento sobre esta relação entre a 

Amazônia e EAD e evidenciar que apesar do desconhecimento de ambientes que 

ainda não tivemos a oportunidade de conhecermos, é possível tirarmos proveito e 

aprendermos com tal possibilidade, analisamos a oferta de formação de 

professores por uma “estrada” que ainda não passamos, no caso da EAD, em 

uma região, no caso a Amazônia Legal, que por suas características geográficas 

e sociais, torna-se propícia para a sua implantação, no âmbito do Consórcio 

Regional CampusNet Amazônia, especificamente na Universidade do Estado do 

Pará. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MATEMÁTICA À DISTÂNCIA NA 
UEPA. 

 

A relevância das metas propostas pelo referido consórcio nos levou à 

realização do presente estudo, com o objetivo de analisarmos as ações em 

Educação a Distância - EAD que o Consórcio Regional CampusNet Amazônia 

desenvolve na região Amazônica, especificamente em uma das Instituições 

Públicas de Educação Superior localizadas no Estado do Pará, no caso a 

Universidade do Estado do Pará, a partir da oferta do Curso de Licenciatura Plena 

em Matemática – Modalidade a Distância, como uma das ações contempladas no 

âmbito do Pró-Licenciatura. 

 

Após dezessete anos de contribuição e de experiência na formação de 

licenciados plenos em Matemática na modalidade presencial, o curso então se 

torna a primeira graduação, na modalidade a distância implantada na 

Universidade do Estado do Pará – UEPA, ao submeter seu projeto pedagógico à 

Chamada Pública 01/2004 SEED/MEC do Programa de Licenciatura a Distância – 

Pró-Licenciatura, da Secretaria de Educação a Distância - SEED do Ministério da 

Educação – MEC.  

 

Este desafio na oferta do Curso de Matemática na modalidade à 

distância, em nossa opinião, atende aos princípios definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2005-2014, já que a UEPA tem como missão: 

 promover e participar da modernização e desenvolvimento do Pará, 
em busca de mudanças na base produtiva e de verticalização do seu 
processamento; 

 dinamizar a formação de agentes para todos os níveis de demanda 
desse novo ciclo de desenvolvimento, dotados de conhecimento, 
profissionalismo e solidariedade; 

 constituir-se numa Universidade pública,gratuita e de qualidade, 
adequada ao processo regional, como centro de identidade estadual em 
pesquisa, ensino e extensão; 

 promover suas ações, tanto na capital como no interior, implantando 
cursos e implementando os já existentes.(2007,p.21) 
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De outra forma, a realização do curso na modalidade à distância 

também atende as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2005-2014 em relação à gestão do ensino de graduação no âmbito 

da UEPA, ao prever em sua meta 1, a ampliação do acesso ao ensino superior 

público estadual, a partir da seguinte estratégia, 

 consolidar e ampliar a oferta de Cursos de Graduação na modalidade 
à distância,integrada com instituições congêneres.(2007,p.29) 

Ressaltamos que institucionalmente no âmbito da UEPA, a Educação à 

Distância apresenta a seguinte compreensão, 

A Educação a Distância, tem por objetivo contribuir para o avanço de 
uma compreensão de educação como sistema fechado, voltado para a 
transmissão e transferência, para um sistema aberto,implicando 
processos transformadores que decorrem da experiência de cada um 
dos sujeitos da ação educativa. 

Em síntese, é uma modalidade de organização da prática pedagógica 
que possibilita uma (res)significação de paradigmas educacionais, 
sobretudo no que diz respeito: 

 à compreensão da educação como um sistema aberto, interconectado 
a outras práticas sociais e a outros sistemas influenciando e sendo, 
também influenciado por essas conexões; 

 ao conhecimento como processo; 

 à dimensão tempo/espaço escolar, como construção subjetiva; 

 à autonomia do estudante no processo de aprendizagem; 

 à interlocução no processo de comunicação dos sujeitos da ação 
educativa; 

 à compreensão da educação como processo permanente.( 2007,p.64-
65) 

Em 2006, o curso de Licenciatura Plena em Matemática – Modalidade a 

distância, inicia suas atividades acadêmicas com a oferta de 400 vagas em seis 

municípios: Vigia de Nazaré, São Miguel do Guamá, Conceição do Araguaia, 

Paragominas, Salvaterra e Moju.  

 

A primeira etapa, de caráter eliminatório, do processo seletivo para o 

curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade à Distância, ofertada pela 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) para os seis municípios do interior do 

Estado, foi composta por uma prova de Redação e uma prova Objetiva com 35 
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(trinta e cinco) questões sobre conhecimentos gerais e classificou para a segunda 

fase 600 (seiscentos) candidatos. 

 

Após o resultado da primeira fase os candidatos aprovados foram 

habilitados a realizarem as atividades previstas da segunda etapa, de caráter 

classificatório, composta por um curso preparatório dividido em quatro módulos 

específicos de Matemática. O curso preparatório teve atividades à distância e 

tutorias presenciais, quando os alunos encontravam os professores-tutores para 

tirar dúvidas sobre as atividades realizadas. Ao final do processo seletivo foram 

aprovados 364(trezentos e sessenta e quatro) candidatos, no entanto apenas 

339(trezentos e trinta e nove) candidatos efetuaram matricula e iniciaram as 

atividades do curso no dia 25 de março de 2006, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1 – Alunos Matriculados – Matemática à Distância / UEPA 

NÚCLEO UNIVERSITÁRIO MATRÍCULAS 2006 

Vigia de Nazaré 48 

Conceição do Araguaia 87 

São Miguel do Guamá 100 

Paragominas 23 

Moju 50 

Salvaterra 31 

TOTAL 339 

Fonte: Diretoria de Controle Acadêmico – DCA/UEPA 

 

O material didático utilizado inicialmente para atendimento das 

atividades acadêmicas do curso foi o material impresso desenvolvido e cedido 

pela Universidade Federal do Pará - UFPA em parceria com o CEDERJ e 

gradativamente com o material impresso elaborado pelos próprios professores do 

Curso de Matemática da Universidade do Estado do Pará. 

 

As atividades desenvolvidas se davam de forma semipresencial com os 

professores tutores realizando encontros quinzenais, sempre aos finais de 

semanas, com os discentes para o desenvolvimento das atividades previstas pela 

coordenação do curso. Para os coordenadores, o processo de implantação do 
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curso de Matemática na modalidade à Distância foi muito importante para a 

contribuição, seja para o processo de expansão da instituição, seja pelo processo 

de formação de professores, visando atender a demanda e necessidade do 

Estado do Pará.  
Em primeiro foi um desafio pra nós, diante da nossa experiência do 
presencial (...) é um momento que eu considero muito importante, tanto 
pra mim quanto para a Universidade e pra equipe que estava trabalhando 
na UEPA. (C1) 
 
enquanto nós podemos usar a nossa logística dos professores que estão 
no regular para atuarem nos campi, isto tem sido bastante proveitoso, 
porque os alunos se sentem parte da instituição, porque tem os mesmos 
professores que estão no regular, só que isto tem sido uma característica 
do Pró-Licenciatura em que os campi são nos interiores dos núcleos da 
UEPA, então a gente pode usar esta infraestrutura.( C2). 

 
A importância deste processo de implementação da modalidade à 

distância na formação de professores também representa um avanço para 

formação de professores no Estado do Pará, estabelecendo uma iniciativa que vai 

ao encontro das diretrizes que a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC 

vem desenvolvendo em termos de política de formação de professores, pois em 

conjunto com Instituições de Ensino Superior (IES) que atuam no Estado, 

apresentou no início de 2009, uma proposta inovadora em termos de reversão 

histórica da qualificação dos professores que atuam nas escolas municipais e 

estaduais de todos os 143 (cento e quarenta e três) municípios do Pará, a partir 

da implementação do Plano Decenal de Formação Docente do Estado do Pará. 

Entendemos que essa ação da UEPA por meio do Pró-Licenciatura poderá 

contribuir significativamente para as ações do Plano Decenal de Formação 

Docente no âmbito do Estado do Pará. 

 

Para as docentes que realizaram as atividades de autoria e orientação 

(tutoria) das disciplinas do eixo de fundamentação pedagógica no curso de 

Matemática na modalidade à distância no âmbito da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA, a inserção na referida modalidade de ensino, além de assumir um 

caráter inovador e exclusivo em termos de prática de ensino na graduação no 

âmbito da UEPA, também lhes oportunizaram a participação em uma proposta de 

formação de professores, em suas opiniões, positiva como podemos identificar 

em suas colocações: 
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Eu acho que uma experiência inovadora, até mesmo pelo modelo como 
foi desenvolvida na UEPA, pelo que eu observava em outras instituições. 
(Docente Autora/Orientadora – Didática Geral e Especial) 
 
Eu acho que está iniciando e eu consideraria o curso no momento que ele 
se encontra como um bom curso, mas que ainda precisa ter muita, muita 
mudança na estrutura base dele para que ele fique realmente um curso 
voltado mesmo para modalidade á distância. eu acredito na educação a 
distância, isso já é um fator importante no meu trabalho eu acredito na 
educação a distância (Docente Autora/Orientadora – Informática Aplicada 
a Educação Matemática) 
 
Eu vejo o ensino a distância como uma necessidade também para você 
estudar. (Docente Autora/Orientadora – Psicologia da Educação) 
 
Passei a acreditar na Educação a Distância. (...) eu avalio como positivo, 
uma vez que residimos num Estado com muita dificuldade geográfica e, é 
muito difícil realmente o acesso. (Docente Autora – Políticas Públicas e 
Educação) 
 
eu avalio um curso que está sendo válido para alguns discentes que não 
tem a oportunidade de fazer o presencial e sentirem a necessidade de um 
curso superior. (Docente Orientadora – Políticas Públicas e Educação) 

 
 

Vale ressaltar que tais posicionamentos favoráveis à modalidade de 

ensino são de docentes que não fazem parte do quadro docente de uma 

instituição em que a EAD é a atividade especifica, isto é, sua finalidade única em 

que todos se dedicam exclusivamente à referida modalidade, mas pertencerem a 

uma instituição que agrega de forma recente, a modalidade de ensino. Os 

docentes trazem de suas experiências do ensino presencial pontos de vista que 

consideramos relevantes para as considerações positivas em relação à 

modalidade.  

 

Primeiro pela oportunidade de elaboração própria do material impresso 

que as mesmas utilizaram em sala com os discentes, já que algumas vezes, os 

textos escolhidos para as atividades no ensino presencial, não são de elaboração 

própria. Este processo de elaboração própria implica mudanças em suas práticas 

docentes no sentido de pensar o discente que não está “presente”, mas que 

precisa ser considerado. 

 

Segundo, a “ausência” do discente também é levada em consideração 

pelas docentes em relação à posição favorável pela EAD, seja pela dificuldade no 
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ingresso dos cursos presenciais, em virtude do número desproporcional entre 

egressos do ensino médio e vagas ofertadas nas instituições de ensino 

superiores, seja pelo benefício de atender os anseios de discentes, por meio da 

modalidade, em regiões geográficas em que o ensino presencial, ainda não é 

ofertado.   

 

Compreendemos que tal posicionamento favorável está diretamente 

articulado com as características que a modalidade apresenta, isto é, a 

flexibilidade de horários, interação e comunicação por diferentes mídias, ensino e 

aprendizagem em espaço e tempo distintos, assim como pela disposição 

geográfica dos envolvidos. Portanto, são características que proporcionam a 

sensação de uma modalidade de ensino capaz de ampliar o processo de inclusão 

de discentes que em determinados momentos não tiveram oportunidades de 

acesso ao ensino superior. 

 

Por outro lado, nos chama atenção o posicionamento de duas docentes 

pela necessidade de cuidados na implantação da referida modalidade de ensino, 

justamente para nos lembrar que as dificuldades assumem proporções ainda 

maiores em relação à EAD, considerando as desconfianças ainda presentes, mas 

também pela condição de promover educação de qualidade, seja em ambientes 

reais / virtuais ou presenciais / à distância. 
 

Eu tenho a impressão que tem que fazer melhor, melhor é a seleção 
desse pessoal. (...) Acho que tem que fazer uma boa entrevista 
realmente ver quem está comprometido. (Docente Autora / Orientadora 
– Psicologia da Educação) 
 
eu o [o curso] classificaria como semi-presencial ainda, não á distância 
mesmo.(Docente Autora / Orientadora – Informática Aplicada a 
Educação Matemática) 

 
Longe de caracterizá-los como pontos de vista que permeiam um 

caráter iletigimo ou de negação à referida modalidade de ensino na formação de 

professores, tais posicionamentos parecem estar vinculados à preocupação com 

uma formação de qualidade e de aprimoramento do próprio processo de formação 

de licenciados plenos por meio da EAD, no âmbito da UEPA.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da experiência docente no ensino à distância, as docentes 

começam estabelecer condições para a institucionalização de práticas bimodais 

no âmbito da UEPA, já que a incorporação gradual dos textos produzidos e as 

atividades realizadas no curso à distância passaram a fazer parte das atividades 

docentes no ensino presencial. Entendemos que esta transposição é bastante 

pertinente, pois não faria sentido desprezar o esforço na elaboração de material 

didático para sua utilização no curso na modalidade à distância e descartá-lo no 

curso presencial. 

 

Identificamos ainda certa fragilidade para maior integração do ambiente 

digital no desenvolvimento das atividades docentes no curso em análise, seja por 

fragilidade no processo de qualificação dos docentes para atuarem na 

modalidade, seja pela fragilidade da infraestrutura tecnológica no Núcleo 

Universitário de São Miguel do Guamá ou dos municípios em que os discentes 

residiam, identificamos iniciativas para reversão de tal situação e promover maior 

integração de mídias digitais também no ensino presencial, já que as mesmas se 

fazem comumente presente no ensino à distância. 

 

A experiência com a modalidade da educação à distância no âmbito da 

Universidade do Estado do Pará com a oferta do Curso de Matemática à 

Distância oferece subsídio importante para compreendermos que a relação entre 

educação à distância e formação de professores é uma exigência diante da qual o 

processo de expansão social e educacional não pode omitir-se, mas proporcionar 

condições para o acesso e democratização da educação superior, afinal por meio 

de tal relação são concluintes: 24(vinte e quatro) discentes em Paragominas, 

65(sessenta e cinco) discentes em Conceição do Araguaia, 63(sessenta e três) 

discentes em São Miguel do Guamá, 40(quarenta) discentes em Mojú, 30(trinta) 

discentes em Vigia de Nazaré e 25(vinte e cinco) discentes em Salvaterra, 

totalizando 247(duzentos e quarenta e sete) novos professores de Matemática. 
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Outro aspecto importante que vale mencionar, no caso da Universidade 

do Estado do Pará, é que a modalidade à distância não ficou dependente 

exclusivamente dos recursos federais para realização de reoferta de cursos na 

modalidade à distância. Em 2008 por meio de recursos do Governo do Estado do 

Pará, o Curso de Matemática à Distância foi implantado em outros cinco 

municípios do Pará (Jacundá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, Tucumã e 

Xinguara) totalizando 217 (duzentos e dezessete) matrículas novas e inicia o ano 

de 2010 com a oferta dos cursos de Pedagogia, Letras, Ciências e Matemática na 

referida modalidade de ensino. 

 

A experiência da Universidade do Estado do Pará na formação de 

professores na forma presencial serviu de modelo para a incorporação gradativa 

da modalidade à distância na formação de professores, principalmente para 

contribuir para a expansão da oferta de cursos de graduação para o interior do 

Estado do Pará. A instituição já se encontrava em 14 municípios paraenses com a 

oferta de cursos de graduação e com forte expansão no interior do Estado do 

Pará, visando ampliar o acesso ao ensino superior por meio do ensino presencial. 

A oferta do Curso de Matemática na modalidade à distância não representou a 

constituição de uma nova infraestrutura administrativa e física para abrigar o 

referido curso nos seis municípios que o mesmo foi implantado, pelo contrário, as 

ações acadêmicas foram realizadas nas instalações físicas já existentes para a 

oferta dos cursos de forma presencial.  

 

Para os docentes, a modalidade de ensino à distância lhes 

proporcionou uma experiência inovadora em relação à formação de professores, 

considerando a flexibilidade e oportunidade de alcançar os discentes que teriam 

dificuldades para cursar o curso na modalidade presencial. Por outro lado, 

também representou um desafio em suas práticas docentes até então 

exclusivamente presencial. A possibilidade de elaboração própria do material 

didático foi o processo mais importante que as docentes registraram em seus 

posicionamentos, pois além de pensar no discente que “não estava presente” 

durante tal elaboração, também demonstraram uma preocupação latente com a 
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qualidade do material didático e das ações inerentes ao curso, isto é, uma 

preocupação com a qualidade da formação dos futuros professores e da própria 

modalidade no âmbito da Universidade do Estado do Pará. 

 

A educação à distância, em nosso entendimento, não resolverá todos 

os problemas da educação, nem tampouco deva ser considerada a nossa única 

esperança para resolver ou diminuir a evasão, a repetência ou desmotivação dos 

alunos, pelo contrário acredito que a formação qualitativa de professores ainda 

será a forma eficaz de garantir que a preparação e atuação dos docentes ocorram 

de forma critica e criativa voltada para a inclusão social. 
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