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Resumo: Este artigo foi elaborado a partir da experiência das atividades do NUPA (Núcleo de 
Pesquisa e Avaliação) das Licenciaturas de Física e Matemática da Universidade Federal de Santa 
Catarina, na modalidade à distância. Contextualizando o EaD nos processos de formação docente, 
particularmente no ensino de matemática, buscou-se elaborar um estado-da-arte das pesquisas 
publicadas em periódicos enquadrados na área 46 da CAPES. Dos artigos pesquisados da área de 
Ensino de Ciências e Matemática (segundo o que está disponível online até fevereiro de 2011) 
elaboraram-se oito categorias permitindo relacionar 122 artigos. Destes, 67 tratam de maneira 
ampla e geral aspectos relacionados à EaD, 24 artigos relacionam-se com o ensino de Física e 31 
artigos com o ensino de  Matemática. Detalhamos aspectos da produção em Educação Matemática. 
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Introdução 
 

Desde 1996 com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN 9394/96) a educação à distância é normatizada e se torna uma das estratégias para 

a expansão do ensino superior no Brasil. Essa expansão no país tem como ênfase a área de 

educação, no oferecimento de cursos de licenciatura nesta modalidade de ensino. 

A Secretaria de Educação à Distância (SEED) é criada em 1996 como parte da 

estrutura do Ministério da Educação (MEC) permanecendo como órgão exclusivo para as 

políticas de educação à distância até o ano de 2007, quando coube à Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a responsabilidade pela criação e 

desenvolvimento de um sistema nacional de formação de professores viabilizado 

fortemente por meio de ações de formação geridas pelo Sistema Universidade Aberta do 

Brasil, a partir de 2006. 

Nesse intervalo de 1996 até 2007, muitos projetos voltados à formação de 

professores foram desenvolvidos pela SEED/MEC tais como TV Escola, o Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO), Programa de Formação dos Professores 

em Exercícios (PROFORMAÇÃO), o Programa de Formação Inicial para Professores em 

Exercício na Educação Infantil (PRO-INFANTIL), o Programa de Formação Continuada 

de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (PRÓ-LETRAMENTO), além 

do Pró-Licenciatura (PRÓ-LICEN) e a própria Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

(CERNY, 2009). 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é uma das instituições pioneiras 

no oferecimento de cursos em nível de pós-graduação na modalidade a distância por meio 

do seu Laboratório de Ensino à Distância, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, desde o ano de 1995. A experiência com cursos de graduação a 

distância inicia-se com os cursos de Física e Matemática no âmbito do PRÓ-LICEN, 

inicialmente, e posteriormente pela UAB. No início do ano de 2004, a direção do Centro de 

Ciências da Educação (CED) da UFSC, ciente das políticas do governo federal, institui um 

grupo de trabalho em parceria com outros centros, em especial o Centro de Ciências 

Físicas e Matemáticas (CFM) para a materialização do oferecimento destas licenciaturas na 

modalidade de ensino à distância.  

Vejamos o contexto no qual se enquadra esse trabalho e que o justifica em suas 

opções metodológicas. 

 

O Núcleo de Pesquisa e Avaliação (NUPA) das licenciaturas em Física e Matemática 

da UFSC 

 

Este trabalho faz parte dos trabalhos que vêm sendo realizados pelo Núcleo de 

Pesquisa e Avaliação (doravante apenas NUPA) das Licenciaturas em Física e Matemática 
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na modalidade EaD da UFSC, os primeiros cursos virtuais da UFSC, então pelo PRÓ-

LICEN. O Núcleo criado em 2005 dentro das ações articuladas entre o CED e o CFM, 

desde o início, tem buscado associar pesquisa e avaliação. No CED, o NUPA se articula 

como um dos três núcleos do Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC), que assume a 

coordenação pedagógica dos cursos de licenciatura à distância, junto ao Núcleo de Criação 

e Desenvolvimento dos Materiais Didáticos e o da Formação. 

Flores et al. (2010) descrevem detalhes dessa história e concepção que norteia o 

NUPA desde sua criação. Como esses autores explicitam, a associação entre pesquisa e 

avaliação foi baseada fundamentalmente na pretensão de garantir que fossem abarcadas as 

dimensões quantitativa e qualitativa dos cursos. Outra característica desse modelo esteve 

no fato de se tomar o Projeto Político-Pedagógico do curso como referência para a busca 

de elementos básicos para a análise.  

No que diz respeito à avaliação, este modelo foi composto por três fases: avaliação 

interna do curso, socialização dos resultados e reavaliação e, finalmente, redirecionamento 

dos cursos. Já a dimensão da pesquisa foi pensada, principalmente, em função de aspectos 

levantados no próprio processo avaliativo. De fato, Flores et al. (2010) apontam o 

levantamento dos seguintes aspectos julgados mais importantes serem abordados por meio 

de pesquisa: a videoconferência; o material impresso; os tutores; a avaliação da 

aprendizagem; as metodologias de ensino e aprendizagem na modalidade à distância e no 

presencial.  

De 2005 a 2009, o NUPA produziu e aplicou questionários e realizou entrevistas, 

coletando grande quantidade de dados que geraram relatórios semestrais de avaliações 

desenvolvidas junto a docentes, tutores e alunos do curso, e elaborou alguns estudos a 

partir desses dados (FLORES et al, 2010). No entanto, a dimensão da avaliação, sem 

perder de vista o trabalho de síntese analítica, foi privilegiada por se tratar de um momento 

em que o curso estava em fase inicial de implementação e por exaurir a capacidade de 

trabalho do NUPA naquele momento. Uma síntese deste trabalho de avaliação encontra-se 

em Flores et al. (2010). 

No momento atual, a partir do segundo semestre de 2010, o NUPA passa, 

inversamente, a procurar dar mais ênfase à pesquisa. Esse contexto é caracterizado por 
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uma série de novos aspectos, como o término daquela primeira edição do curso de 

Matemática e última etapa da respectiva edição do curso de Física, a própria evolução dos 

cursos com uma série de aspectos visivelmente melhorados ao longo da experiência 

adquirida, e uma demanda crescente por parte de diversos atores da EaD na UFSC por 

oportunidade para sistematizar, compartilhar, aprimorar e aprofundar estudos relacionados 

à sua própria experiência e saberes construídos nessa experiência. 

O presente trabalho representa a concretização de uma das ações que têm visado 

potencializar a vocação da ligação do NUPA com a pesquisa. Trata-se de conhecer melhor 

o contexto mais amplo da própria pesquisa em EaD, notadamente aquela relacionada com 

Ensino de Física e Educação Matemática e a formação de seus professores. Durante esses 

anos de implementação e desenvolvimento desses cursos na UFSC, uma produção de 

pesquisa sobre EaD e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nessas áreas 

também estava em andamento no Programa de Pós Graduação de Educação Científica e 

Tecnológica (PPGECT). Quais as relações entre a produção dessas pesquisas e a produção 

e demanda por saberes da prática? Ao buscar responder perguntas como essa, o NUPA visa 

não apenas produzir pesquisas, mas produzir uma reflexão sobre a própria produção de 

pesquisa de modo mais geral, ainda que com foco nos próprios programas de pós-

graduação da UFSC, e de suas relações com a educação a distância propriamente dita 

produzida pela UFSC.  Trata-se de contribuir para divulgar o que tem sido produzido, 

analisar possíveis relações e nexos com o curso e produção da EaD propriamente dita, e 

contribuir para articular suas próprias pesquisas, prática e reflexão em EaD. Isso tudo no 

contato imprescindível com as coordenações dos cursos de física e matemática, os outros 

núcleos do LANTEC, os atores da UAB, envolvendo docentes, tutores, coordenadores e 

estudantes de pós-graduação e docentes pesquisadores e orientadores em EaD.  

Assim, o NUPA busca contribuir para auxiliar a coordenação pedagógica em EaD e 

a coordenação dos cursos, articular pesquisas, estudos e reflexões, e produção de saberes e 

conhecimentos sobre EaD, com a própria produção da EaD na instituição. O NUPA, a 

partir de 2010, vem atuando, portanto, produzindo, articulando e divulgando a pesquisa 

sobre EaD produzida na UFSC, no país e no exterior, com foco no Ensino de Física e 

Educação Matemática. As questões gerais que perseguimos e que nos orientam seriam: 
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como a pesquisa pode contribuir para a qualidade dos cursos em questão? E, que 

conhecimentos e saberes emergem do desenvolvimento desses cursos e como esses 

conhecimentos e saberes estão situados e se articulam no contexto da produção da área? 

Para desenvolver esse trabalho e responder futuramente essas questões, pensamos 

ser fundamental ter uma noção melhor do contexto da produção intelectual no país e no 

mundo sobre a modalidade a distância nas relações com o ensino de Física e Educação 

Matemática e as formação de seus respectivos professores. O presente trabalho representa 

um recorte focalizando apenas os dados relativos à Educação Matemática, no contexto da 

produção da área de Ensino de Ciências e Matemática. Trata-se, portanto, de uma revisão 

bibliográfica. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Pretende-se, nesta comunicação, divulgar a pesquisa bibliográfica feita no NUPA. 

Este levantamento contemplou 25 (vinte e cinco) periódicos (Quadro 1); todos eles 

enquadrados, pela CAPES, na área de Ensino de Ciências e Matemática - área 46, a partir 

do Qualis 2009. Neles, buscaram-se artigos que tratassem da EaD, relacionando-a com o 

ensino de Física e Matemática.  

Para a realização da busca foram elencadas, inicialmente, oito palavras-chave: 

distância, EaD, online, hipermídia, hipertexto, chat, fórum eletrônico e ambiente virtual. 

Estas palavras foram indicadas por pertencerem as principais funções e relacionamentos 

envolvidos no EaD. Além disso, criaram-se seis categorias prévias (duas delas com 

subcategorias), através das quais os artigos encontrados seriam separados/organizados. São 

elas: avaliação (subdividido em: de conhecimento, institucional e da modalidade), história 

e filosofia, mídias-TIC-AVEA (subdividido em: avaliação, produção, uso e apresentação-

descrição), docência, tutoria e legislação. O levantamento foi realizado ao longo dos meses 

de dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, contemplando assim os volumes publicados 

pelos periódicos até este período. 

Cada periódico foi pesquisado em seu próprio sitio ou em bases de dados nas quais 

os mesmos estivessem indexados (como Scielo e EBSCO Host, por exemplo). Como 
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alguns periódicos restringem o acesso aos artigos neles publicados, o acesso aos sitios ou 

bases de dados deu-se,  preferencialmente,  a  partir  do  portal  de  periódicos  da  CAPES,  

Bolema – UNESP 
Ciências & Educação – UNESP 
Educational Studies in Mathematics 
International Journal of Science Education  
Physics Education (Bristol) 
Research in Science & Technological Education 

Qualis A1 

ZDM : Zentralblat für Didaktik der Mathematik 
Cadernos Cedes 
Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências 
REEC – Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

Qualis A2 

Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias 
Boletim GEPEM 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física 
Cadernos de Pesquisa: Fundação Carlos Chagas 
Revista Brasileira de Ensino de Física 
Zetetike (UNICAMP) 

Qualis B1 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 
Educação e Pesquisa (USP) 
International Journal of Distance Education Technologies Qualis B2 
Pró-Posições (UNICAMP) 
REVEMAT – Revista Eletrônica de Educação Matemática 
Revista Iberoamericana de Educación Qualis B4 
Revista Iberoamericana de Educación online 

Qualis C Perspectivas (Erexim) 
Quadro 1. Periódicos revisados e categorizados de acordo com a CAPES (2007-2009). 

devido ao convênio estabelecido pela Universidade Federal de Santa Catarina e a própria 

CAPES. 

Iniciou-se com a busca, na versão on-line dos periódicos, utilizando o link de 

‘pesquisa’, pelos artigos que continham, ao longo de todo seu texto, alguma das palavras-

chave por nós elencadas. Em alguns casos, em virtude da ausência da ferramenta de busca 

e pesquisa, a mesma foi realizada analisando, índice a índice, os títulos dos artigos 

publicados no periódico. 

Realizou-se, então, a leitura dos resumos dos artigos obtidos através da seleção 

inicial para avaliar se os mesmos se enquadravam, ou não, no que estávamos procurando 
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(com a palavra “distância”, por exemplo, havia artigos que tratavam de conceitos físicos 

considerando a “distância” entre dois corpos em sua resolução; ou ainda, casos em que 

alguma das palavras-chave aparecia uma ou outra vez ao longo do artigo, mas, ainda 

assim, ele não tratava de assuntos que tivessem relação com a educação à distância). Foram 

selecionados, através desta leitura prévia, artigos que tratassem da educação à distância, 

voltada para as disciplinas de Física e Matemática ou que trouxessem reflexões que, 

embora não tratassem de disciplinas específicas, poderiam contribuir para o ensino de 

Física e Matemática. 

A etapa seguinte foi a classificação do artigo de acordo com as categorias prévias 

criadas. Percebeu-se, ao longo desta etapa, a necessidade de criação de novas categorias e 

subcategorias. O quadro 2 sintetiza esta explanação 

No caso da avaliação da modalidade destacamos artigos que avaliam os resultados 

de cursos/programas realizados na modalidade de educação à distância e/ou qual 

contribuição desta modalidade no processo. Para a avaliação de conhecimento 

evidenciamos os artigos que tratam das especificidades da avaliação de conhecimento 

quando realizada em EaD. Finalmente na avaliação institucional categorizamos os artigos 

que tratam das especificidades de avaliação de cursos e práticas, quando realizados a 

distância.  

Categoria Sub-categoria 
da modalidade 

de conhecimento Avaliação 
institucional 

Docência  
Ensino-Aprendizagem  

Formação de professores  
História e Filosofia  

Legislação  
apresentação-descrição 

avaliação 
produção 

Mídias-TIC-AVEA 

uso 
Tutoria  

Quadro 2. Categorias e subcategorias dos artigos pesquisados. 
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Como anunciado, algumas categorias não foram subdivididas. Para o caso da 

docência buscamos artigos que tratam sobre a prática docente na  EaD;  história e filosofia 

buscamos artigos com reflexões teóricas/filosóficas sobre a modalidade de educação à 

distância  e/ou  sobre  sua  história  e,  de  forma  semelhante,  os  artigos  que abordam  a 

legislação e políticas públicas relacionados com a EaD estariam alocados na categoria 

legislação. Os artigos que abordam o trabalho do tutor em cursos na modalidade à 

distância, seriam categorizados em tutoria. 

Criamos uma categoria que se relaciona especificamente com formação de 

professores e EaD. Naturalmente há muitos levantamentos bibliográficos feitos na área de 

formação de professores, mas procuramos olhar a especificidade da formação do professor 

realizada na modalidade EaD. 

Para a categoria mídias-TIC-AVEA:apresentação-descrição foram separados os 

artigos que apresentam/descrevem determinado recurso tecnológico, sua estrutura e 

possíveis aplicações. Os artigos que analisam/avaliam o recurso tecnológico utilizado 

foram categorizados como mídias-TIC-AVEA:avaliação; aqueles artigos que enfatizam o 

processo de produção de algum recurso tecnológico empregado em curso à distância 

destacam-se na categoria mídias-TIC-AVEA:produção e, finalmente, os artigos que 

descrevem a utilização/aplicação de determinado recurso metodológico, os resultados desta 

utilização e/ou as diferenças decorrentes deste processo estão alocados na categoria 

mídias-TIC-AVEA:uso. 

Ensino-aprendizagem finaliza a categoria que agrupa os artigos que tratam dos 

processos de ensino, práticas, possibilidades, relatos, etc e/ou da aprendizagem em 

processos/experiências de cursos à distância. 

Houve casos nos quais os artigos traziam informações, análises e/ou reflexões que 

permitiriam sua classificação em duas ou mais categorias. Nestes casos, optou-se pela 

categoria da qual o tema central do artigo mais se aproximava. Um exemplo dessa situação 

pode ser verificada no artigo intitulado “Comunicação Assíncrona como ferramenta de 

ensino-aprendizagem de estatística aplicada à administração” de Mantovani e Viana, 

publicado na Revista Iberoamericana de Educación (nº54/3, 2010). Neste artigo as autoras 

apresentam uma reflexão sobre a utilização de fóruns de discussão como ferramenta de 
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ensino-aprendizagem em cursos online. Esta reflexão é feita com base em outras reflexões 

teóricas e em resultados obtidos de um caso específico, descrito ao longo do artigo, 

confrontando teoria e prática. Ao avaliar o recurso midiático utilizado - neste caso, o fórum 

de discussão online - o artigo apresenta elementos que permitiriam caracterizá-lo na 

categoria mídias-TIC-AVEA:avaliação. Entretanto, neste mesmo artigo também é feita 

uma reflexão sobre o ‘como’ utilizar o fórum e quais posturas e atitudes podem contribuir 

para um melhor resultado no processo de ensino-aprendizagem. Diante deste fato optamos 

em situar este artigo na categoria mídias-TIC-AVEA:uso. 

 

Resultados 

 

Como resultado de nosso levantamento podemos dizer que entre os periódicos 

constantes no Qualis-Capes de 2009 da área de Ensino de Ciências e Matemática de acordo 

com o que está disponível online até fevereiro de 2011, foram publicados 122 artigos 

selecionados sobre Educação à Distância. Destes, 67 tratam de questões relacionadas à 

EaD de uma maneira ampla, sem restringir-se a uma disciplina específica; 24 artigos são 

relacionados com o ensino de Física e 31 com o ensino de Matemática. 

O presente trabalho destaca aqueles que apresentam relação direta com a disciplina 

de Matemática. O quadro abaixo organiza estes 31 artigos conforme as categorias. 

Categoria Sub-categoria Qtd 
da modalidade 2 

de conhecimento 2 Avaliação 
institucional - 

Docência  3 
Ensino-Aprendizagem  5 

Formação de professores  1 
História e Filosofia  1 

Legislação  - 
apresentação-descrição 3 

avaliação 5 
produção 2 

Mídias-TIC-AVEA 

uso 7 
Tutoria  - 

Quadro 3. Categorias e subcategorias dos artigos da área de Educação Matemática. 
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 O quadro 3 evidencia alguns aspectos importantes dessa produção: um destaque 

para a questão do uso das mídias informáticas, tecnologias da informação e comunicação e 

ambientes virtuais de aprendizagem e, a seguir, a temática do ensino-aprendizagem. Por 

outro lado, notamos apenas um trabalho sobre formação de professores na modalidade à 

distância, um classificado sobre história e filosofia, e nenhum trabalho relacionado à 

legislação ou tutoria. Dado o contexto brasileiro em que a maior parte dos cursos à 

distância do país se concentra em licenciaturas, a ausência de trabalhos sobre formação de 

professores precisa ser mais bem compreendida e representa uma lacuna significativa na 

produção. No entanto, considerando que grande parte dessa produção é recente, e que os 

cursos também são recentes, últimos cinco anos, é provável que esse número aumente nos 

próximos anos. A ausência de trabalhos na categoria tutoria também consideramos 

preocupante já que, as avaliações realizadas pelo NUPA nos últimos anos, têm mostrado 

que essa função na educação à distância representa na prática enormes desafios que 

demandam novos e específicos conhecimentos. Também é coerente esperar um aumento 

nesse número nos próximos anos. 

Para poder descrever alguns exemplos de artigos categorizados neste estado-da-

arte, fizemos um recorte da categoria ensino-aprendizagem. Dentre os exemplos situados 

nesta categoria, abordaremos os artigos de Shaffer, Kaput (1998); Groenwald, Zoch e 

Homa (2009) e Zatti, Espinosa (2008). Tais artigos foram escolhidos por sua densidade 

teórica normalmente associada com extensa quantidade de páginas publicadas. 

Shaffer, Kaput (1998) analisam e apontam consequências importantes para o ensino 

de matemática decorrentes do uso de sistemas formais, ou seja, com o uso dos 

computadores. Segundo estes autores, a capacidade de externar a manipulação de sistemas 

formais muda a natureza da atividade cognitiva. Em particular, a Educação Matemática, 

naquilo que os autores denominam de uma cultura virtual, deve se esforçar para dar aos 

alunos fluência para aprender variedades de sistemas de representação, oferecer 

oportunidades para criar e modificar formas de representação, desenvolver a habilidade em 

fazer e explorar ambientes virtuais e enfatizar a matemática como uma forma fundamental 

de fazer sentido do mundo, reservando mais exatidão da computação e das provas formais 

para aqueles que precisam dessas competências especializadas. Tais elementos elucidados 
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neste artigo permitem ampliar as formas de compreender o ensino-aprendizado e 

potencializa novas formas de desenvolver as habilidades cognitivas relacionadas 

especificamente com a matemática. Estas reflexões permitem desdobramentos 

principalmente quando analisadas na modalidade EaD. 

Outro artigo interessante que emerge desta pesquisa ainda na categoria ensino-

aprendizagem foi publicado na Bolema de autoria de Groenwald, Zoch e Homa (2009). A 

pesquisa apresentada pelos autores investigou o processo de ensino e aprendizagem de uma 

sequência didática, com o conteúdo de Análise Combinatória, validando as capacidades de 

um determinado programa, utilizando os princípios construtivistas de ensino e o uso de 

tecnologias de ensino eletrônico. Esta abordagem deu ênfase ao aprendizado 

individualizado propiciado pelo uso de multicaminhos. Apresenta, também, os resultados 

da implementação do e-learning com nove alunos do curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Luterana do Brasil. 

 Finalmente, Zatti,Espinosa (2008) analisando o conceito de linearidade, utiliza o 

referencial teórico da socioespistemologia e problematiza o papel das ferramentas 

tecnológicas na construção do conhecimento matemático em ambientes virtuais, ou seja, 

em um cenário de educação online.  

 

Perspectivas 

 

 Esta pesquisa descortinou um panorama dos artigos publicados nos principais 

periódicos da área 46 da CAPES. Detalhamentos e aprofundamentos ainda precisam ser 

feitos na continuidade do trabalho, buscando responder outras questões como: que aspectos 

da especificidade das tecnologias envolvidas com a EaD vêm sendo relacionados com 

processos cognitivos dos estudantes e outros aspectos dos processos de ensino e de 

aprendizagem da matemática? Que referenciais têm dado suporte a essas relações? A 

pesquisa em EaD têm demandado novos referenciais teóricos? E uma série de outras 

questões que temos formulado. Paralelamente, o NUPA está finalizando outra revisão 

enfatizando especificamente as dissertações e teses dos diversos programas de pós-
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graduação no país, particularmente daquelas envolvidas com o EaD e com foco no ensino 

de física e matemática.  

 Uma lista completa destes artigos encontra-se disponível na página on-line do blog 

do NUPA – Física e Matemática3 bem como demais publicações e resultados de outras 

pesquisas concluídas e de outras em andamento.  
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