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Resumo
Este  trabalho  traz  uma  experiência  de  tutoria  a  distancia  em  curso  voltado  para  a 
formação  continuada  de  professores  de  Matemática  em  nível  de  especialização,  na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro do programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB/MEC). Aspectos relativos ao acompanhamento da produção dos alunos, via 
tutoria a distancia, são norteadores da discussão que justifica as escolhas feitas quanto ao 
uso de algumas ferramentas no ambiente virtual Moodle.
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Introdução: 
O curso de Especialização, denominado “Matemática, Mídias Digitais e Didática” (em 

http://www.ufrgs.br/espmat) está sendo ofertado no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Matemática  da UFRGS, em parceria  com a Universidade Aberta  do Brasil 
(UAB/MEC). O curso, atendendo 120 alunos distribuídos em sete cidades-polos no RS, tem 
como  objetivos:  a)  a  atualização  dos  conhecimentos  dos  professores  de  matemática, 
integrando nisso o uso de mídias digitais na sala de aula; b) a implementação de práticas-
pedagógicas inovadoras nas escolas, nisso contemplando um papel ativo do aluno no processo 
de  aprendizagem.  O curso se  desenvolve  em três  semestres,  conectados  pelo  objetivo  de 
garantir ao longo da formação a articulação entre os três componentes do tripé “Matemática – 
Mídias  Digitais  –  Didática”.  Para  bem  atender  os  diferentes  aspectos  de  formação 
pretendidos,  e ,também, levando em consideração as recorrentes  dificuldades apresentadas 
pelos  alunos,  o  acompanhamento  via  tutoria  a  distancia  vem  sendo  constantemente 
subsidiado: a) por reuniões semanais da equipe do curso; b) pelo uso de material didático na 
forma de site WEB; c) pelo uso de ferramentas do ambiente virtual Moodle.

O objetivo deste relato é apresentar o trabalho de tutoria que vem sendo realizado, 
nisso analisando-se  também o potencial de algumas ferramentas do Moodle. Tendo como 
propósito bem acompanhar  as tarefas realizadas pelos alunos, testamos diferentes recursos 
disponíveis no ambiente Moodle, e nossa experiência tem mostrado que os espaços “Base de 
Dados”  e  “Envio  de  arquivos  Múltiplos”  oferecem  interessantes  possibilidades  para 
compartilhamento e  avaliação destas produções.

Metodologia: 
O curso iniciou em julho de 2009 e desde o primeiro momento foi estabelecida rotina 

de  reunião  semanal  da  equipe  pedagógica  do  curso.  Desta  equipe  participam  além  do 
professor pesquisador e tutores a distancia responsáveis pelas disciplinas ( 7 tutores em cada 
disciplina),  o  Coordenador  do  Curso,  o  Coordenador  de  Tutores  e  os  Coordenadores  do 

http://www.ufrgs.br/espmat


Trabalho de Conclusão de Curso. É nesta reunião semanal que são definidas as tarefas dos 
alunos e os critérios para avaliação, e o espaço para a entrega no ambiente Moodle.  

Como material didático básico estamos disponibilizando WEB sites, que se organizam 
em módulos, tendo-se um módulo para cada semana de curso. O módulo tem os sub-menus: 
objetivos – responde a pergunta “o que estudaremos neste módulo?”; conteúdos – desenvolve 
conteúdos  de  matemática  ou  didática;  atividades -  sugere  atividades  que  podem  ser 
desenvolvidas na escola;  recursos - propõe o uso de recursos de mídias digitais (software e 
objetos  de  aprendizagem)  e  disponibiliza  tutoriais  para  ajudar  no  domínio  do  recurso; 
complementos – apresenta atividades adicionais.  

Nossa rotina semanal de trabalho organiza-se da seguinte forma: alunos recebem uma 
tarefa, estudam o material do site e então realizam e publicam no Moodle a tarefa proposta. 
Dentre os diferentes espaços de publicação, nossa escolha tem recaído nas ferramentas “Base 
de Dados” e “Envio de arquivos Múltiplos”, justificada nas possibilidades pedagógicas que 
apresentam. 

Quando  o  aluno  posta  uma  tarefa  em  “Envio  de  arquivos  Múltiplos”,  o  tutor  a 
distancia  tem a possibilidade de enviar,  junto com a mensagem de avaliação,  um arquivo 
anexo  que  é  o  próprio  texto  do  aluno,  mas  agora  com os  comentários  e  sugestões  para 
melhorias.  Ou  seja,  esta  ferramenta  facilita  a  comunicação  e  intervenção  pedagógica  ao 
operacionalizar a rotina de “entrega de trabalho e devolução com correções”. 

Observe na figura 1 que o Moodle denomina esta possibilidade de enviar anexo como 
“Arquivos de Resposta”

Figura  1:  Janela  de  retorno/feedback  ao  material  do  aluno  do  ambiente  Moodle  na  ferramenta  “Envio  de 
Arquivos Múltiplos”.

Já quando o aluno entrega uma tarefa em “Base de Dados”, ele compartilha com seus 
colegas a sua produção.  Esta ferramenta funciona como um “mural”, onde o aluno expõe seu 
trabalho,  visualiza  o  trabalho  de  seus  colegas,  e  pode  receber  comentários,  e  também, 
comentar os trabalhos expostos. Esta possibilidade de compartilhamento dos trabalhos tem 
produzido reflexos positivos no processo de aprendizagem: os alunos trocam idéias entre si, 
vêem possibilidades  de  produção  que  não  imaginavam e  assim  tem,  como  grupo,  novas 
possibilidades de aprendizagem. A título de ilustração: em módulo de trabalho tratando de 
“Matemática e Arte”, através do conteúdo “Funções e gráficos” e do uso do software GrafEq, 
os alunos tiveram como tarefa fazer, através da matemática, a réplica de uma obra de arte.  Na 
figura 2 temos a amostra da produção postada na Base de Dados, tendo como itens a obra 



escolhida  e  sua  réplica;  a  descrição  de aspectos  matemático  e  o  arquivo de produção no 
GrafEq.

Figura 2: Ambiente Moodle na ferramenta “Base de Dados” programada para entrega da atividade da semana 
quatro na disciplina de Mídias Digitais II..

Resultados e discussão: 
A análise e escolha de ferramentas para acompanhamento dos alunos, no âmbito de 

nosso curso, tem sido um constante processo de investigação. Isto porque no projeto do curso 
tomamos como princípio que é,  sobretudo,  através  da produção de diferentes  trabalhos,  e 
sempre  que  possível  em  ritmo  semanal,  que  o  aluno  a  distancia  vai  desenvolvendo  as 
competências para o aprendizado com autonomia. Mas este processo de aprendizagem exige 
uma pontual e sistemática agenda de avaliação e correção dos trabalhos, e nisso a forma de 
apresentação da produção dos alunos é um importante aspecto a ser considerado na EAD. No 
Moodle, na postagem via “Envio de arquivos Múltiplos”  temos a possibilidade de rápido 
retorno ao aluno, com anotações no seu próprio trabalho. Na postagem via “Base de Dados”, 
além da possibilidade de compartilhamento de produção com os colegas, temos um quadro 
geral da produção da turma. 

Conclusões: 
A nossa experiência com o ambiente virtual Moodle no curso de especialização tem 

mostrado a necessidade de uma análise crítica e de escolha consciente das ferramentas para 
interação com os alunos. Acreditamos que uma interação somente do tipo aluno-tutor, onde o 
aluno envia sua tarefa e o tutor avalia e retorna, é incompleta para o que entendemos como 
ensino de matemática  na modalidade  EAD. Acreditamos  que a interação  deve ocorrer  de 
forma completa (aluno-aluno, tutor-aluno, aluno-tutor, aluno professor e professor-aluno) e, 
por isso, estamos buscando ir além dos recursos usuais que normalmente são utilizados nos 
ambientes virtuais de aprendizagem. No Moodle encontramos duas ferramentas (para além do 
chat,  fórum e entrega de arquivo texto)  que vem nos ajudando no acompanhamento dos 
alunos via tutoria a distancia,  com positivos resultados quanto a interação de caráter  mais 
amplo. Mas  também estamos cientes de que outros recursos precisam ser explorados.
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