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RESUMO 
O presente artigo destina-se a discutir a temática Educação a Distância, pois o propósito da 
pesquisa foi verificar com os discentes do curso de Matemática da Universidade do Estado do 
Pará, que optaram por essa modalidade de ensino, se o curso está preenchendo todas suas 
necessidades, se realmente estão aproveitando todas as oportunidades oferecidas, já que a 
proposta da EAD e facilitar o ensino para quem tem dificuldade de fazer um curso presencial, 
devido à grande extensão territorial, e também por morarem em lugar de difícil acesso e verificar 
se, com o término do curso se sentem preparados para o mercado de trabalho. Tomamos os 
seguintes procedimentos para desenvolver a pesquisa de campo, pois fomos ao Campus XI da 
Universidade do Estado do Pará no núcleo de São Miguel do Guamá, realizar a pesquisas com os 
discentes do curso de Matemática a Distância, no qual foi aplicado um questionário com vinte e 
cinco questões abertas e fechadas, com o intuito de fazer uma análise lógica e interpretativa do 
instrumento da pesquisa. Portanto percebeu-se que os discentes do curso de Matemática à 
distância sentiram dificuldades para a conclusão do curso, principalmente pela ineficiência dos 
aparatos tecnológicos exigidos pela Educação a Distância, porém se sentem preparados para o 
exercício da profissão.  
 
 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Discente. Formação Docente.  
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

           A pesquisa guarda relação com nossa participação no Projeto de 

Pesquisa “Campusnet Amazônia: saberes e práticas docentes no curso de 

Matemática a distância da UEPA” sob a coordenação do Professor Dr. José 

Roberto Alves da Silva. Tal Projeto configura-se como uma análise das ações em 

EAD no Consórcio Regional Campus Net Amazônia, por meio do qual as 

universidades públicas da região implementaram, por meio da Educação a 

Distância, a formação de profissionais da educação no ensino de Graduação, com 

o propósito de promover o acesso ao ensino superior e também facilitar a 

continuação dos estudos para aqueles que já possuem uma graduação. 
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Busca-se analisar as ações da Educação a Distância-EAD, que foi 

implantada na região Amazônica, especificamente no âmbito da Universidade do 

Estado do Pará no sentido de verificar a contribuição dessa modalidade de ensino 

na formação de professores, já existe a possibilidade da mesma em diminuir as 

distâncias sociais, sejam elas causadas pela exclusão ou falta de oportunidade de 

continuidade de estudos por muitos jovens amazônicos. 

 

Inicialmente buscou-se analisar as ações da Educação a Distância-

EAD, que foi implantada na região Amazônica, especificamente no âmbito da 

Universidade do Estado do Pará no sentido de verificar a contribuição dessa 

modalidade de ensino na formação de professores, já existe a possibilidade da 

mesma em diminuir as distâncias sociais, sejam elas causadas pela exclusão ou 

falta de oportunidade de continuidade de estudos por muitos jovens amazônicos. 

Pois de acordo com Belloni (2002, p. 119). 
Nos países subdesenvolvidos, porém industrializados e atrasados 
cultural e politicamente, mas com “bolsões tecnificados” e globalizados; 
nesses países as contradições e as desigualdades sócias tendem a ser 
agravadas pelo avanço tecnológico.  

 
  Toma-se como base as leis que amparam a Educação a Distância, 

dessa forma a partir da Lei nº. 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 que 

estabelece as Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), apontando em 

seu artigo a responsabilidade ao poder público em incentivar o desenvolvimento e 

veiculação de programas de ensino a distância, assim como: 
Art. 1º - A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas 
pela União. 
Art. 2º - A União regulamentará os requisitos para realização de exames 
e registro de diploma relativo a cursos de educação a distância. 
Art. 3º - As normas para a produção, controle e avaliação de programas 
de educação a distância e autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
Art. 4º - A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 
I – custo de transmissão reduzido em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; 
II – concessão de canais com finalidade exclusiva educativas; 
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelas 
concessionárias de canais comercias. 
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Conforme determina o Decreto 5.622/2005, de 20 de dezembro de 

2005, a educação a distância é caracterizada: 
Como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares diversos. 

 
Portanto verifica-se com os discentes do curso de Matemática da 

Universidade do Estado do Pará, que optaram por essa modalidade de ensino, se 

o curso está preenchendo todas suas necessidades, se realmente estão 

aproveitando todas as oportunidades oferecidas, já que a proposta da EAD e 

facilitar o ensino para quem tem dificuldade de fazer um curso presencial, devido 

à grande extensão territorial, e também por morarem em lugar de difícil acesso e 

verificar se, com o término do curso se sentem preparados para o mercado de 

trabalho. Baseada nas seguintes questões: Quais as dificuldades encontradas 

pelos discentes na modalidade à distância? Quais as principais dificuldades que 

os discentes de Matemática encontram para acompanhar o curso? Qual a 

expectativa dos discentes após a conclusão do curso na modalidade de EAD? 

Diante desses argumentos demos enfoque a nossa pesquisa de campo. 

 

Foi dado enfoque ao perfil do aluno que compõe a EAD, como 

também ao profissional, que compõe a modalidade de ensino o Tutor, pois é o 

agente mais citado na EAD trata-se de um profissional recente, não havendo 

produção teórica sobre ele, mas figura essencial ao desenvolvimento de sistemas 

de Educação a Distância, já que é responsável por analisar as necessidades, 

projetar caminhos possíveis de navegação para que o usuário construa 

ativamente o conhecimento, selecionando para os meios tecnológicos mais 

adequados, concebendo atividades pedagógicas e avaliando permanentemente a 

sua utilização.  
[...] um profissional que, nos processos de educação a distância ou de 
acesso ao conhecimento através de redes, é responsável por analisar 
as necessidades, projetar caminhos possíveis de navegação para que 
o usuário construa ativamente o conhecimento, selecionando para os 
meios tecnológicos mais adequados, concebendo atividades 
pedagógicas e avaliando permanentemente a sua utilização. Trata-se 
de um estrategista do conhecimento, alguém que procura retirar da 
EAD suas potencialidades mais positivas, ao mesmo tempo em que 
evitam os erros que por ventura possam ser cometidos quando não se 
observa a outra face das novidades. (RAMAL, 2001, p. 16). 
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Tomamos os seguintes procedimentos para desenvolver a pesquisa 

de campo, pois fomos ao Campus XI da Universidade do Estado do Pará no 

núcleo de São Miguel do Guamá, realizar a pesquisas com os discentes do curso 

de Matemática a Distância, pois durante a abordagem utilizamos pesquisa 

qualitativa baseado nas idéias de Aidil Barros e Neide Lehfeld (1990), Antônio 

Chizzotti (2006) e Elizabeth Teixeira (2001). Foi aplicado um questionário com 

vinte e cinco questões abertas e fechadas, com o intuito de fazer uma análise 

lógica e interpretativa do instrumento da pesquisa. 

 

Realizamos a pesquisa em três etapas, pois primeiramente houve a 

seleção dos discentes, os quais participaram da pesquisa, depois a coleta de 

dados, que ocorreu por meio de entrega e recebimento de questionário junto aos 

discentes e concluímos analisando  as questões colocadas pelos discentes no 

instrumento da pesquisa, tomando por base  fundamentações teóricas dos 

autores anteriormente citados.  

 

 

O DISCENTE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

 

PERFIL DO ALUNO DE EAD 

 

O objetivo do nosso primeiro contato com o instrumento da pesquisa 

foi analisar o perfil dos alunos como: sexo, idade, profissão, conclusão do ensino 

fundamental e médio e outros. Percebemos que a maioria dos alunos da turma B 

é do sexo feminino (10), pois notamos uma contradição nesse sentido, devido à 

área de exatas no curso presencial geralmente é composta por homens. Porém é 

fato que a mulher está buscando cada vez mais ser inserida no mercado de 

trabalho, com isso fazendo muitas vezes jornada dupla de trabalho, além de do 

seu papel de mãe e esposa, pois um curso na modalidade à distância, ela 

necessariamente não precisaria deslocar-se do local onde reside.  
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Fonte: questionário dos discentes 
 

Então procuramos identificar a preferência deles pela modalidade à 

distância, pois 8 responderam justamente por ser à distância, e justifica-se devido 

à maioria trabalhar e alegam falta de tempo, 3 por se identificarem com o curso de 

Matemática e 3 por motivos pessoais, e foi perguntado sobre o exame de seleção 

para ingressarem no curso de Matemática à distância, 13 responderam que foi 

bom e 1 regular.  

 

Também notamos que todos os 14 alunos são remanescentes de 

escolas públicas do ensino médio e estão na EAD numa instituição pública, ou 

seja, dados referentes aos discentes de Educação a Distância comprovam que 

82,4% dos alunos são de instituição privada de acordo com Torres (2009).  

 

Quanto à profissão dos discentes nos deparamos com as seguintes 

informações: estudante (1), autônomo (1), empresa privada (1) e funcionário 

público (11). Chama-nos atenção que 7 discentes já atuam como docente, sendo 

que 3 deles como professor de Matemática. Entendemos que os professores em 

exercício nas escolas encontraram na EAD possibilidade de estarem melhorando 

sua formação, embora haja Três discentes que possuem outra graduação 

(Pedagogia). Nota-se pelos dados abaixo na tabela o perfil desses alunos, pois a 

maioria está inserido no mercado de trabalho ou possuem uma segunda 

graduação. 
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Fonte: questionário dos discentes 

 

 

DIFICULDADES DOS DISCENTES DEVIDO A LOCALIZAÇÃO 

 

  Embora o curso seja ofertado no núcleo de São Miguel do Guamá, 

verificamos que 6 alunos não são residentes no Município, deslocam-se de outra 

localidade para concluir seu curso, sendo que 1 de Bragança que fica a 130 km. 

Aproximadamente 1h. 37 min. de carro do município, 3 são de Capitão Poço a 64 

km aproximadamente 51 min. de carro, 1 Ourem 79,6 km aproximadamente 1h.13 

min de carro e 1 de São Domingos do Capim 60,2 km aproximadamente 45 min. 

de carro , essas são as dificuldades encontradas por alguns alunos de EAD, pois 

infelizmente, devido a grande extensão territorial ainda não foi possível o acesso 

dos cursos de capacitação em   toda a região, é justamente dessa desigualdade 

causada pela exclusão própria do capitalismo, da qual não se pode  criar ilusões 

de soluções fáceis para o problema da educação e da formação, é chamada de 

amarras sociais por Freitas (2007, p. 1204). Para melhor compreensão dos 

desafios enfrentados pelos discentes, apresentamos a seguir, os mapas das 

referidas localidades. 
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Figura 1 - São Miguel do Guamá – Capitão Poço 

 
 Distancia – 64 km aprox. 51 min. (Fonte Google Maps Brasil). 

 

Figura 2 - São Miguel do Guamá – Bragança 

 
    Distância – 130 km aprox. 1h. 37 min. (Fonte Google Maps Brasil). 
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Figura 3 - São Miguel do Guamá – São Domingos do Capim 

              
                  Distancia – 60,2 km aprox. 45 min. (Fonte Google Maps Brasil). 

 

 

ESTRUTURA FÍSICA DO CURSO 

 

           Observando a avaliação deles sobre a estrutura do Núcleo 

universitário, percebe-se que houve uma boa aceitação da maioria, pois a 

respostas ficaram entre excelente e bom como podemos observar no gráfico:  
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Fonte: questionário dos discentes 
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PAPEL DO TUTOR DESENVOVIDO: 

 

Foi perguntado sobre a tutoria presencial, pois 9 acharam que deixou 

a desejar e 5 disseram que foi bem desenvolvido, já a tutoria a distância 

percebemos um grau maior de rejeição, pois 12 concordaram que deixou a 

desejar, 1 disse que foi bem desenvolvido e 1 achou péssimo.O papel dos tutores 

tanto presencial quanto a distancia e mediatizar as informações através dos 

recursos tecnológicos, para melhor disponibilizar o acesso a rede, pois são 

profissionais que procuram extrair da EAD suas potencialidades mais positivas, de 

acordo com Ramal  (2001). 
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Fonte: questionário dos discentes 

 

Observa-se pela analise com os discentes da necessidade de um 

tutor para está tirando dúvidas, já que na Educação a Distância não há uma 

integração maior com o Professor para transmissão de conhecimento, pois não é 

papel do tutor ministrar aulas, pois de acordo com a Raquel Torres (apud Carlos 

Eduardo, 2009, p.5) “Na EAD esse papel é representado basicamente pelo 

material didático. Ao tutor, cabe dinamizar o processo, e não dar uma aula”. Dessa 

forma percebemos a necessidade da tutoria nas seguintes falas: 
“Não, as duvidas são tiradas melhor na presença do tutor.”, 
“Não, precisa ter um tutor presencial.” 
“Não, a presença de um tutor é fundamental.” 
“Não. Porque seria mais difícil entender e aprender matemática”. 
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Não se pode subestimar a presença de um tutor no curso de EAD, pois 

é percebido no relato dos discentes, que o curso foi ineficiente enquanto ao 

ambiente virtual e na área tecnológica, devido a isso houve a necessidade 

constante da presença do tutor. 

 

Enfim foi perguntado aos discentes, o que contribuiria para melhorar o 

curso, as respostas foram: 
“Que o curso seja aplicado com professores licenciados, mestres e 
doutores para que seja melhor valorizado e aproveitado, afinal estão 
sendo formados futuros educadores” ,“Para atividades a distância seria 
recomendável que se desse mais tempo. Em relação à orientação para 
o TCC o orientador deve comparecer mais para orientar, também mais, 
os alunos.” 
“O material didático precisa melhorar os professores precisam se 
especializar nessa nova modalidade de ensino.” 
“Disponibilizar mais tempo (carga horária) para as disciplinas e trabalhos 
do curso.”, Que tivesse um departamento que cuidasse de cada pólo, 
pois, a cada disciplina cursada o resultado fosse emitido ao aluno, assim 
os professores também teriam mais compromisso, no sentido ‘nota’, 
declaração, ou seja, qualquer documentação pendente, pois é muito 
difícil contato com a UEPA/Belém” 

 

Nesse sentido nota-se a necessidade da formação do professor e sua 

adequação para ministrar o curso, pois exige metodologia diferente e preparação 

especializada para trabalhar. 

 

Há de se considerar ainda como a Educação a Distância vem 

contribuindo para a proliferação de instituições de ensino privado e a possibilidade 

de essa modalidade educativa estar cumprindo muito bem o intento neoliberal do 

Estado mínimo que se exime da responsabilidade pela educação, como destaca 

Batista (2002): 
Submetida à lógica da economia de mercado ao invés de democratizar 
o acesso à educação pública contribui para promover a exclusão social 
por intermédio de movimentos controversos: a elitização combinada 
com a massificação do ensino. A modernização educacional de caráter 
conservador implementa a educação a distância pavimentando o 
caminho de expansão do ensino privado. Por esta via, estimula 
empreendimentos em áreas nas quais a educação se mostra rentável: 
ensino superior e especializado. Em paralelo, ao descaso de políticas 
educacionais prosperam formas de investimento que transformam a 
educação em negócio. À modernização tecnológica apregoada pelas 
políticas oficiais adicionam-se estratégias publicitárias de 
supervalorização do conhecimento e da educação. (BATISTA, 2002, 
p.21). 
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Por isso destaca-se a importância da iniciativa do governo federal, 

promovido pelo MEC em conjunto com a IES públicas, pois se trata de um 

programa federal para formação de professores e a quem possua formação 

diversa da sua área de atuação. È quando a EAD rompe com seu caráter 

altamente privado. 
O Plano Nacional de Formação é destinado aos professores em 
exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação 
adequada à LDB, oferecendo cursos superiores públicos, gratuitos e 
de qualidade, com a oferta cobrindo os municípios de 21 estados da 
Federação, por meio de 76 Instituições Públicas de Educação 
Superior, das quais 48 Federais e 28 Estaduais, com a colaboração de 
14 universidades comunitárias. Por meio deste Plano, o docente sem 
formação adequada poderá se graduar nos cursos de 1ª Licenciatura, 
com carga horária de 2.800 horas mais 400 horas de estágio para 
professores sem graduação, de 2ª Licenciatura, com carga horária de 
800 a 1.200 horas para professores que atuam fora da área de 
formação, e de Formação Pedagógica, para bacharéis sem 
licenciatura. Todas as licenciaturas das áreas de conhecimento da 
educação básica serão ministradas no Plano, com cursos gratuitos 
para professores em exercício das escolas públicas, nas modalidades 
presencial e a distância. (BRASIL, 2009). 

 

 

CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Podemos destacar entre as dificuldades colocadas pelos discentes do 

curso de matemática à distância, por ser uma universidade pública e todos serem 

remanescentes de escolas públicas, as seguintes: problemas de localização, 

ambiente virtual ineficiente, necessidade de encontros presenciais mais 

freqüentes etc. Todos os discentes segundo relatos próprios sentem-se 

preparados para o mercado de trabalho, mesmo porque a maioria já atua como 

docente. 

 

Portanto segundo autores, alunos que optam por um curso a distância 

são pessoas que possuem certa maturidade, para ir à busca do conhecimento, e 

isso fica claro no decorrer da pesquisa, que são discentes com certo grau de 

experiência de vida, pois possuem família, profissão e indisponibilidade para fazer 

um curso presencial.   
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Para presidente da ABED (Associação Brasileira de Educação a 

Distância), Frederic Michael Litto em uma entrevista dada à folha on-line para a 

repórter Camila Marques em 2004 onde admitia que a modalidade "não é para 

todos". Pois segundo ele “O aluno que precisa do professor ao lado dele, cobrando 

ou elogiando, não é bom para educação a distância. É preferível um aluno um 

pouco mais maduro, autônomo. E que cumpra os prazos”. 

 

Concluímos nossa pesquisa ressaltando as queixas dos discentes 

sobre os recursos tecnológicos que não funcionaram com eficiência, já que os 

cursos de EAD de qualidade investem no material didático e em recursos 

tecnológicos, porém não resolvem o problema da educação, nem servem como 

medida para redução de evasão, repetência ou desmotivação dos estudantes, mas 

o acesso a esses recursos tecnológicos são medidas importantes para superação 

da exclusão social, pois: 
A tecnologia sempre foi instrumento de inclusão social, mas agora 
adquire novo contorno, não mais como incorporação ao mercado, mas 
como incorporação a cidadania e ao mercado, garantindo acesso à 
informação e barateando custos dos meios de produção multimídia 
através de novas ferramentas que ampliam o potencial crítico do 
cidadão. (PRETTO, 2006, p.29) 
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