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RESUMO  

 

A educação a distância (EAD) é hoje uma ferramenta muito utilizada em diversos 
áreas do conhecimento. No Paraná ela é utilizada também na capacitação de 
professores em diversos cursos de qualificação da prática pedagógica. Um destes 
cursos é o GTR (Grupo de Trabalho em Rede), ele é oferecido totalmente a distância 
em plataforma virtual e tem como objetivo o aprimoramento dos saberes e 
metodologias da prática docente. Neste trabalho é feita uma avaliação do GTR por 
professores de matemática. Esta avaliação foi viabilizada através de uma pesquisa 
realizada com 103 professores de matemática da rede estadual de ensino, cujo 
objetivo foi questionar o aproveitamento do GTR nas aulas destes professores bem 
como o conhecimento e domínio de tecnologias educacionais. 

 
Palavras Chave: GTR. Capacitação de professores. EAD.  Avaliação do GTR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação a distância têm sido cada vez mais difundida no Brasil e no 

mundo. Através desta ferramenta de ensino é possível aos estudantes adquirir 

conhecimento nas mais diversas áreas, tanto nas grandes cidades, quanto em locais 

remotos,onde não há cursos presenciais. A utilização é tão vasta que é possível que 

um estudante conclua seus estudos desde o nível fundamental até o superior e a 

pós graduação, sem precisar frequentar aulas regulares, há também cursos 

profissionalizantes, de aperfeiçoamento e muitos outros, em quase todas as áreas 

do conhecimento. Este último será o foco deste trabalho. 

Os cursos a distância de aperfeiçoamento, são oferecidos normalmente por 

empresas para seus funcionários, no intuito de melhorar a qualidade do trabalho, ou 

interar tais funcionários de novas técnicas que serão utilizadas em suas jornadas.  

Na Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED PR), os professores 

têm a oportunidade de realizar um curso de aperfeiçoamento a distância, chamado 

de GTR (Grupo de Trabalho em Rede). Este curso é promovido SEED e tutoriado 

por professores que estão atuando no PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional), nele são abordados novas técnicas de ensino, uso de mídias 

tecnológicas, interdisciplinaridade, uso da legislação e outros temas relevantes para 

a qualidade da educação.  

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa com professores de matemática 

que já cursaram GTR, onde foram questionados assuntos relacionados à qualidade 

do conhecimento adquirido neste curso e sua utilização em sala de aula. Também 

foram pesquisados professores que não cursaram o GTR, para verificar o porquê de 

alguns professores optarem por não realizar este curso.  Outras questões como 

preferências pelos cursos presenciais ou a distância, também foram pesquisadas.  

 

2 EVOLUÇÃO DA EAD  

 

Embora, aparentemente, a EAD (educação a distância) seja uma modalidade 

de ensino nova, tais técnicas já eram utilizadas há muito tempo. O primeiro relato de 

que se tem notícia a respeito da educação à distância trata-se se de um anúncio de 
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jornal publicado na Gazeta de Boston no dia 20 de março de 1728, pelo professor de 

taquigrafia Cauleb Phillips: “Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, 

pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, 

como as pessoas que vivem em Boston”. Em 1840 Isaac Pitman sintetizou os 

princípios da taquigrafia em cartões postais que trocava com seus estudantes 

(PIMENTEL , 2006). 

A primeira instituição a oferecer educação a distancia foi a Escola por 

Correspondência de Berlim, que ofertava curso de línguas no ano de 1856. Na 

sequência, em 1892, foi criado um curso de professores para as escolas paroquiais 

por correspondência, oferecido pela universidade de Chicago (VIDAL, MAIA, 2010). 

Em 1928 uma emissora pública Britânica de rádio e televisão começa a promover 

cursos para a educação de adultos usando o rádio. Nessa mesma época a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro começa a exibir programas educacionais. 

Posteriormente são criados os institutos: Instituto Monitor e Instituto Universal 

Brasileiro que ofertam cursos por correspondência em todo o território nacional, este 

último, ainda funciona nos dias atuais. 

Em 1972 inicia-se a EAD como política pública no Brasil oferecendo cursos de 

primeiro grau nas séries iniciais. Mais tarde, a partir de 1975 começaram a ser 

exibidos, na televisão, programas educacionais também para o Ensino Superior, 

criando assim, uma rede de ensino a distância. Em 1996 a EAD passa a ser 

considerada uma nova modalidade de educação e é incluída na LDB, no seu artigo 

80 (BRASIL, 1996). São dessa época os primeiros cursos de mestrado realizados 

por videoconferência na Universidade Federal de Santa Catarina. 

Atualmente a EAD é oferecida nas mais diversas áreas do conhecimento, seja 

em cursos de nível fundamental, médio, técnico, superior (SOUZA, et al, 2007), pós 

graduações e capacitações, envolvendo os mais variados tipos de mídias, televisão, 

computador, internet, material impresso e quaisquer outras fontes de transmissão de 

informação, tais fontes recebem o nome de TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação).  

O uso das TICs na educação e na capacitação de docentes, já foi testado por 

diversos autores, como pode ser visto em (SILVA, MACHADO, 2010) ou em 

(GOMES, 2010). 
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A matemática como todas as outras áreas do conhecimento, também tem se 

utilizado das TICs para todas as faixas etárias e em diversos níveis de aprendizado 

(VISEU, PONTE, 2009), expõe várias experiências neste sentido.  

 

3 ESTUDO DE CASO: GTR 

 

Em cumprimento à LDB (SAVIANI, 1999) o governo do Estado do Paraná, 

oferece anualmente para os professores diversos cursos de capacitação. Em 

especial, para professores que possuem vínculo com o Estado e estão há algum 

tempo em sala de aula, há um curso chamado de Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE). Este programa visa aprimorar a qualidade da Educação Básica 

da Rede Pública Estadual, de acordo com as necessidades educacionais e sócio-

culturais da Comunidade Escolar (PARANÁ, 2010). Dentre as atividades realizadas 

pelos alunos do PDE, podem-se destacar: Cursos em Instituições de Ensino 

Superior, Seminários integradores, Webconferências, atividades didático 

pedagógicas com a utilização de suporte tecnológico, dentre outras atividades 

inerentes a qualquer curso de pós graduação (PARANÁ SEED SUDE, 2010). 

Uma das atividades dos professores que estão cursando o PDE é a tutoria em 

Grupos de Trabalho em Rede (GTR).  

O GTR é uma atividade do PDE que se caracteriza por uma interação virtual 

entre professores que estão cursando o PDE e os demais professores da rede 

pública de ensino. Seus objetivos são: 

• possibilitar novas alternativas de formação continuada para os 

professores da Rede Pública Estadual; 

• viabilizar mais um espaço de estudo e discussão sobre as 

especificidades da realidade escolar; 

• incentivar o aprofundamento teórico-metodológico nas áreas de 

conhecimento, através da troca de ideias e experiências sobre as áreas curriculares; 

• socializar o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola elaborado 

pelo Professor PDE com os demais professores da Rede; 
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•  promover a inclusão virtual de Professores como forma de 

democratizar o acesso da Educação Básica aos conhecimentos teórico-práticos 

específicos das áreas/disciplinas trabalhados no Programa. 

Além disso a realização do GTR resulta em promoção no plano de carreira do 

professor (PORTAL DIA A DIA EDUCAÇÃO, 2010). 

Todas as atividades do GTR ocorrem no ambiente virtual da Secretaria de 

Educação e as temáticas abordadas no curso são relacionadas a todas as áreas do 

conhecimento além de cursos técnicos, cursos de gestão e outros que envolvam o 

dia a dia da escola e da comunidade escolar.  

Os cursos ofertados pelo GTR ocorrem em todas as áreas do conhecimento. 

Na matemática especificamente esse curso aborda temas como: matemática 

financeira, conjuntos numéricos, jogos matemáticos, entre vários outros. Os temas 

oferecidos dependem de qual é o campo de estudos do tutor (sua pesquisa no 

PDE). 

As atividades são das mais diversas: incluem estudos de caso, elaboração de 

projeto, elaboração de atividades e relatório posterior. Uma atividade comum no 

GTR é a seguinte: O tutor manda para todos os professores inscritos em sua turma, 

uma proposta de projeto de trabalho para um tópico específico da matemática, por 

exemplo, juros simples. Os professores trabalham em cima do projeto, no sentido de 

trazer essa idéia para a realidade de seus alunos. Em seguida o professor realiza 

atividades deste projeto com seus alunos e manda um feed back para o tutor através 

de relatório.   

Na área de matemática, por exemplo, apenas no GTR de 2012, participaram 

cerca de 1800 professores, os quais estudaram e discutiram novas formas de 

abordagem de diversos conteúdos matemáticos. Os resultados destes estudos são a 

implantação de novas técnicas de ensino nas escolas públicas, contribuindo para 

uma educação matemática consistente e que fuja do tradicional.  

 

4  APROVEITAMENTO DO GTR 

 

Entre os dias 16/05 a 11/06/2013 foi realizada, pelos autores, uma pesquisa 

com 103 professores de matemática da rede pública Estadual do Paraná que 
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abordou a relevância do GTR e de outros cursos EAD na área de matemática para o 

enriquecimento na qualidade da prática educacional.  

As questões da pesquisa envolveram assuntos como: preferência por 

modalidade de ensino presencial ou a distância, e, para o caso de professores que 

não cursaram o GTR, essas razões também foram questionadas, já que é sabido 

que tal curso possui número limitado de vagas e sua divulgação é deficiente.  

Questões como: Tempo de serviço na educação, nível de conhecimento das 

TICs, participação no GTR, grau de dedicação ao GTR, obtenção de novos 

conhecimentos, utilização destes em sala de aula, educação a distância e 

matemática, outros cursos a distância, preferência por cursos presenciais, foram 

levantado na pesquisa. O formulário utilizado na pesquisa, está no anexo 1 deste 

artigo. 

 

5 RESULTADOS 

 

Questionados sobre o tempo de serviço na educação, conclui-se que dos 

professores entrevistados a maioria já está atuando a mais de 15 anos, seguido de 

professores iniciantes com menos de 5 anos. A figura 1 mostra esta situação. 

 

FONTE: os próprios autores 

Questionados sobre seu nível de conhecimento das tecnologias educacionais, 

a maioria dos professores respondeu que possui um conhecimento intermediário 
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destas ferramentos seguido de alguns que possuem um pouco menos de 

conhecimento. Estes resultados são mostrados na figura 2.  

 

FONTE: os próprios autores 

Questionados sobre a realização do GTR, pouco mais da metade dos 103 

professores entrevistados afirmou tê-lo cursado,  como pode- se ver na figura 3. 

 

FONTE: os próprios autores 

Questionados sobre a causa de não cursar o GTR, dos 48 professores que 

não cursaram, a maioria respondeu que não o fez por razões próprias. Suas razões 

foram das mais variadas, há professores que optaram por não cursar, pois já estão 
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quase se aposentando, outros porque não possuem vínculo com o estado, outros 

por que não havia GTR em sua área de interesse. Há também professores que não 

terminaram o curso. Mas, em sua maioria, as respostas foram baseadas no fato de 

que não há informações suficientes de divulgação deste curso nas escolas. As 

resposta a esta pergunta estão mostradas na figura 4. 

 

FONTE: os próprios autores 

Os 55 professores que cursaram o GTR foram questionados sobre a sua 

dedicação ao curso, donde se constatou que a maioria deles dedicou-se muito a 

realização do mesmo. Seu grau de dedicação ao GTR é mostrado na figura 5. 

 

FONTE: os próprios autores 
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Os professores que realizaram o GTR também foram questionados sobre a 

aquisição de novos conhecimentos e nesta pergunta verificou-se que que a grande 

maioria afirma que adquiriu conhecimentos novos, essas respostas estão mostradas 

na figura 6. 

 

FONTE: os próprios autores 

Também foi questonada a relevância do curso para as aulas de matemática 

dos professores que cursaram o GTR. Conforme pode ser visto na figura 7, a 

maioria dos professores afirmou que o GTR, contribuiu de forma relevante ou muito 

relevante para as aulas destes professores. 

 

FONTE: os próprios autores 
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Muito se discute sobre o fato de que algumas disciplinas são adequadas para 

se aprender a distância e outras nem tanto (BORBA, 2011). Com base neste fato, 

perguntou-se aos professores, se a matemática seria adequada para se ensinar a 

distância. Nesta questão a grande maioria dos professores respondeu que depende 

da maturidade do aluno, de conhecimentos anteriores e da metodologia de ensino, 

todas as respostas estão mostradas na figura 8. 

 

FONTE: os próprios autores 

É sabido que além do GTR existem diversos cursos a  distância na área de 

matemática, sendo assim os professores foram questionados a respeito do conceito 

que dariam aos cursos on line que realizaram nesta área. A maioria dos professores 

que respondeu a esta pergunta, atribui o conceito acima da média para estes 

cursos, mas também há outros conceitos, conforme mostra a figura 9.   
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FONTE: os próprios autores 

 

FONTE: os próprios autores 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Os programas de capacitação do Governo do Estado do Paraná para 

professores das escolas públicas estaduais tem se mostrado eficientes no sentido 

de promover a aquisição de novos saberes e também para o plano de carreira dos 

mesmos. 
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Especificamente o GTR é um curso considerado pelos professores 

entrevistados como sendo de boa qualidade, porém é notório que o conhecimento 

do computador pelos professores, que é a ferramenta básica de trabalho no GTR,  

ainda é deficiente. 

As razões que levam os professores a não cursarem o GTR, giram, 

basicamente, em torno da falta de informação sobre o curso, falta de vagas, falta de 

divulgação e também por falta de interesse, pois alguns professores entrevistados já 

estavam em final de carreira e por essa razão achavam desnecessária a 

capacitação. 

Os professores que cursaram o GTR, em sua maioria, afirmam que se 

dedicaram ao curso de forma satisfatória e que, como resposta à sua dedicação, 

obtiveram novos conhecimentos e os utilizaram em suas aulas para enriquecimento 

da prática pedagógica. 

Também foi observado que muitos professores não cursaram o GTR pelo fato 

de não terem vínculo com o estado (são os professores temporários), e, dessa forma 

não teriam nenhum tipo de promoção ao realizarem este curso. Este fato mostra que 

a falta de vínculo desmotiva os professores a investir em novos conhecimentos e 

práticas.   

As autoras desta pesquisa são também professoras da rede pública estadual 

e ambas possuem vínculo com o Estado, mas uma delas nunca realizou o GTR, pois 

está à menos de 5 anos na prática docente e desconhecia a estrutura do GTR. A 

outra já realizou o curso e só rende elogios ao mesmo, pois ajuda a enriquecer suas 

aulas e promove a interação com outros profissionais da educação. 

Embora a grande maioria tenha afirmado que apreciou o GTR e obteve bons 

resultados, ainda assim prefere cursos presenciais ou semi presenciais. As razões 

para esta preferência decorre da necessidade de contato imediato com o professor. 

Alguns entrevistados afirmaram que a presença do professor em qualquer curso é 

de extrema importância, principalmente por que as dúvidas não podem esperar até o 

próximo chat.  
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Anexo 1 
 
Ficha de entrevista da pesquisa realizada com os professores 

 


