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RREESSUUMMOO  

  

A presente pesquisa investigou a dinâmica da comunicação matemática entre estudantes e 

tutores em fóruns de discussão e o envolvimento dos estudantes nos diálogos didáticos 

voltados para a aprendizagem da Matemática na Educação a Distância. Realizamos um 

estudo caracterizado pela observação da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 

oferecida por uma universidade federal do Nordeste, tendo o Moodle como suporte das 

atividades acadêmicas. A investigação considerou, a partir da revisão teórica, as categorias 

Monólogo, Monólogo Matemático, Diálogo, Diálogo Matemático e Diálogo Didático 

Matemático para a análise das mensagens nos tópicos de discussão. Analisamos as 

mensagens da categoria Diálogo Didático Matemático a partir dos elementos intenção da 

mensagem posta; duração do debate; comportamento dos alunos de acordo com o Modelo 

de Investigação Cooperativa - CI; natureza e articulação dos registros matemáticos de 

representação e a escrita matemática através dos recursos e ferramentas disponíveis no 

Moodle. As concepções dos estudantes sobre seus modos de aprender em grupo, avaliação 

e expectativas referentes à disciplina cursada, foram identificadas a partir dos resultados 

dos questionários COLLES e ATTLS. Eles apontam contradições entre a preferência pela 

colaboração como estratégia de aprendizagem dos alunos e as suas atitudes.  A análise dos 

dados nos permite afirmar que os diálogos didáticos matemáticos em fóruns, acontecem 

espontaneamente, embora tenham acontecido raramente e envolvendo uma minoria de 

estudantes. A pesquisa mostrou que as atividades voltadas para promover esses diálogos 

devem ser planejadas e ferramentas específicas devem ser disponibilizadas para que os 

estudantes manipulem diferentes registros de representação semiótica. Os resultados 

iluminaram uma nova perspectiva para o ensino e para a aprendizagem matemática que 

valorizam o diálogo em fóruns na EaD. 

 

Palavras-chave: Educação a distância; Matemática; Diálogo Didático; Moodle 

 

 

 

 

   

 



 

 

8

 
 

 
 

ABSTRACT  

 
 

This research investigates the dynamic of math communication between students and 

tutors in forums and students´ engagement in didactics dialogues focused in the 

mathematic learning. The study comprised of a case study of the course Vectorial Calculus 

and Analytic Geometry online mode promoted by a Public University of the Northeast of 

Brazil, in the first semester of 2009 with support in Moodle environment. As theoretical 

framework, the investigation had considered the categories called Monologue, Mathematic 

Monologue, Dialogue, Dialogue Mathematic and Mathematic Didactic Dialogue for the 

analysis of messages in discussion’ topics. The Mathematic Didactic Dialogue were 

analysed from the following elements: the purpose of the message; duration of debate; 

students` behavior according the investigative cooperation model - CI; nature and 

manipulation of math representation registers and math writing using tools available at 

Moodle. Data about students’ conceptions of their ways of learning in groups, evaluation 

and expectancy in the course were collected from COLLES and ATTLS questionnaires. 

They pointed contradictions between the students’ preference for collaboration as strategy 

to learning and their attitudes. The data analysis pointed that mathematic didactic 

dialogues using forums are possible to happen and they are an adequate strategy to math 

knowledge construction although they had rarely happened. The research had show that the 

activities, with this goal, must been planned, pre-prepared and the specifics tools for math 

writing must be available. Engaging the students in truly dialogic activities demands 

explanation on how this didactic dialogue plays for them. The results have enlightened one 

new perspective to teach and learning math which valorize the dialogue in forums in the 

Distance Education. 

 

Key-words: Distance Education; Mathematic; Didactic Dialogue; Moodle 
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO  NA EAD: 

UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  NO MOODLE 

  
IINTRODUÇÃO   
 

 

A expressão transição paradigmática está sendo usada com bastante frequência no campo 

educacional para designar um conjunto de melhorias pedagógicas e proposições 

educacionais que atendam às necessidades dos novos tempos e cenários. Uma mudança de 

paradigma na educação poderia significar que nela certos modelos ou padrões não existem 

mais porque novos modelos e padrões que diferem dos antigos de modo marcante os 

substituíram.   

 

O ensino e a aprendizagem vêm passando por várias mudanças e que de um modo 

complexo, influenciam e condicionam umas às outras. Entre as mudanças que já ocorreram 

na educação, segundo Peters (2004), observamos a introdução da tecnologia da escrita 

quando vigorava a oralidade; o surgimento da imprensa e a disponibilidade de livros, 

modificando ainda mais a instrução e o sentido das aulas na academia; o ensino por 

correspondência, a instrução por rádio e televisão, até a utilização de tecnologias mais 

recentes. Todas essas modificações do ensino e da aprendizagem foram importantes e 

acarretaram muitas consequências. Mas, segundo Peters (2004, p.50),  

 

[...] nenhuma delas e nem todas juntas podem competir com as drásticas 
mudanças na educação e as dramáticas consequências que são causadas 
pela mudança de paradigma educacional que estamos testemunhando 
hoje. 

 

Hoje experimentamos mudanças claras na educação de forma geral: de educação de 

crianças e adolescentes para a educação de adultos na formação continuada ou no âmbito 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA); uma mudança no número de alunos relativamente 

restrito, para um número muito grande de alunos nas escolas e universidades abertas, nas 

megauniversidades e pela tendência à educação superior de massa; alunos mais velhos 

onde a maioria trabalha, são casados e muitos têm filhos; a educação geral das 
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universidades passou a ser mais específica e especializada; a educação tornou-se um 

recurso básico no desenvolvimento e na manutenção das indústrias nacionais, 

especialmente a fim de deixá-las preparadas para a competição global; a mudança 

deplorável do ensino como uma mercadoria que pode ser vendida e que prima pela 

satisfação dos “consumidores”; mudança de exclusividade acadêmica da pesquisa e do 

ensino para a competição entre outros provedores de recursos intelectuais, entre outras 

mudanças (PETERS, 2004). 

 

O potencial da Educação a Distância (EaD) na mudança paradigmática não está restrito ao 

uso das sofisticadas tecnologias, mas à maneira como os estudantes e professores 

apropriam-se desses instrumentos para desenvolver projetos alternativos que superem a 

reprodução e levem à produção do conhecimento, numa perspectiva emancipadora e 

democratizante de atendimento às necessidades concretas dos sujeitos envolvidos 

(OLIVEIRA, 2003). A “transição paradigmática” não se resume a se adaptar às novas 

circunstância, é necessário: 

[...] repensar a educação, planejar novamente o ensino e a aprendizagem 
e implementar tudo de novas maneiras sob novas circunstâncias. É 
necessária uma reorganização estrutural ampla do ensino e da 
aprendizagem (PETERS, 2004, p.49). 

 

Este processo reivindica uma formação abrangente que permita ampliar as diferentes 

maneiras de interagir com a pluralidade dos diferentes mundos (OLIVEIRA, 2003). Indica a 

necessidade de (re)pensar a educação, incluindo a própria Educação a Distância, passando 

pelas formas de construir, produzir, adquirir e compartilhar o conhecimento. 

 

Assim como Peters (2004), defendemos que a Educação a Distância tradicional, apoiada 

nos modelos das primeiras gerações, deve se reorientar e desenvolver novas estruturas 

pedagógicas, onde a aprendizagem independente e a aprendizagem em grupo são 

importantes. Os cursos pré-fabricados para grande números de estudantes, assim como o 

método expositivo de ensinar que está ligado a um modo receptivo de aprender, deve 

perder a importância. 

 

No entanto, para Peters (2004), a principal consequência dessa mudança afetará claramente 

o currículo. Teremos a substituição de cursos tipicamente modernos por cursos pós-
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modernos, onde o modelo do “gerenciamento científico” será substituído pelo modelo do 

“diálogo”; do professor que detém o conhecimento e o aluno não, para o grupo aberto e 

transformador de indivíduos que interagem; da definição apriorística de curso a se realizar 

para a transmissão de informações pessoais através do diálogo, da investigação e do 

desenvolvimento. 

 

Mudanças de paradigma realmente dramáticas ocorrem no ambiente informatizado de 

aprendizagem devido aos avanços tecnológicos da computação e na formação de redes, 

onde muitos dos importantes e necessários pré-requisitos do ensino e da aprendizagem 

tradicional são obsoletos e irrelevantes (PETERS, 2004). Atualmente, por exemplo, as 

formas típicas e prevalentes de ensino e aprendizagem não são falar e ouvir em situações 

face a face, forma natural de interação, mas são substituídos por ler e escrever em uma tela, 

outro padrão cultural relativamente novo e, certamente, comparativamente mais difícil. Ou 

seja, estamos nos referindo a interações que devem ser planejadas, desenhadas, 

construídas, testadas e avaliadas com consciência dos objetivos a serem alcançados e dos 

meios pedagógicos a utilizar.  

 

Na EaD lidamos com uma forma diferente do modo convencional de educar. Para Peters 

(2004, p.71) 

A situação instrucional, o clima da aprendizagem, os métodos de 
apresentação e os métodos de aquisição de conhecimento são diferentes 
na maioria do tempo [...] Devíamos reconhecer e admitir que a mudança 
de ensino e aprendizagem oral para um sistema mediado tecnicamente 
representa um rompimento sério com a tradição acadêmica. De fato, 
temos que enfrentar com determinação uma revolução que é agravada 
pela emergência da mídia de informação e comunicação digital. Isso 
provoca inquietude e uma certa insegurança tanto nos professores quanto 
nos alunos [...] 

 

É possível perceber que existe uma natural dificuldade de adaptação tanto dos alunos 

quanto dos professores às novas exigências da Educação a Distância. Todos trazem 

consigo as heranças sociais, históricas e culturais da escola que tiveram e da sociedade em 

que foram educados.  Romper verdadeiramente com antigos paradigmas significa assumir 

e adquirir novos comportamentos. Na prática, diferenças significativas acompanham a 

discussão.  
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O professor, por exemplo, para Belloni (2008) na EaD, é uma “entidade coletiva”. Isto é, 

não há a possibilidade de um único profissional realizar as atividades que compreendem o 

processo de ensino a distância e portanto, o que temos é a segmentação do ato de ensinar 

em múltiplas tarefas.  

 

Sobre estas tarefas podemos colocar a estrutura de uma equipe quando, por exemplo, 

falamos de material impresso onde existe o professor “autor”, que seleciona os conteúdos, 

prepara programas de ensino e elabora textos; o “editor” que trabalha sobre a qualidade 

comunicacional do texto; o instructional designer que como “tecnólogo educacional” 

organiza pedagogicamente os materiais, assegurando a clareza e a coerência com os 

princípios educacionais; o “artista gráfico” que trabalha sobre a aparência visual e a arte 

final do texto. Outras funções somam-se quando tratamos da produção de vídeo e áudio. 

Acrescente-se as tarefas de administração, planejamento e organização do processo como 

um todo, do planejamento inicial à distribuição de material.  

 

As funções do professor se ampliam na EaD no conjunto de ações articuladas que envolve:   

 

⋅ planejar as “aulas virtuais” com antecedência e sem improvisações;  

⋅ criar atividades e situações que realizem a função de ensino necessárias;  

⋅ acompanhar conscientemente o processo educativo;  

⋅ desenvolver o hábito de refletir criticamente sobre o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação dos seus alunos em diferentes etapas do processo;  

⋅ refletir sobre o modo diferenciado de ensinar a distância, considerando as comuns 

aulas presenciais; 

⋅ criar estratégias que favoreçam a permanência do aluno no curso evitando a 

desistência; 

⋅ e, embora pareça uma exigência paradoxal, ajudar aos alunos a se tornarem 

independentes, também é uma função do professor na EaD. 

 

Para Belloni (2008) o professor deverá tornar-se parceiro dos estudantes no processo de 

construção do conhecimento, o que significa justamente a mudança radical no enfoque do 

processo educativo “do professor para o aprendente, do ensino para a aprendizagem” mas 
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que “precisa ser conscientizada e estudada de modo a tornar possível a criação de novos 

métodos para o trabalho docente, de práticas inovadoras, mais apropriadas às 

características dos aprendentes e às mudanças sociais, e portanto, mais efetivos” (BELLONI, 

2008. p.81). 

 

A citação remete-se à necessidade de atualização constante, quer seja no conhecimento 

teórico-científico, quer seja nas metodologias de ensino e nas novas tecnologias 

concentradas não mais para reafirmar a autoridade, o isolamento individual, o monopólio 

do saber, mas sim, para a construção coletiva do conhecimento, dos trabalhos em equipe e 

para a parceria no processo de ensino e de aprendizagem. No entanto, segundo Belloni 

(2008), apenas a partir da última década, é que foram percebidas experiências importantes 

e tendências em EaD preocupadas com as atividades de tutoria e de aconselhamento que 

colocam o aluno no centro do processo. 

 

Para Palloff e Pratt (2004, p.15), “uma abordagem focada no aluno e autodirigida baseia-se 

na crença fundamental de que não podemos ensinar, mas apenas facilitar a aquisição do 

conhecimento”. Sendo assim, para ter sucesso na sala de aula online, colocam os autores 

citados, os professores devem possuir algumas características pessoais como flexibilidade; 

disposição para aprender com os alunos; disposição para ceder o controle aos alunos tanto 

na elaboração do curso quanto no processo de aprendizagem; disposição para trabalhar em 

conjunto; disposição para afastar-se do papel tradicional do professor. Mas então, julgamos 

ser pertinente a seguinte problematização: e os estudantes? Até onde a maturidade que 

possuem os permitem ir? Eles estão preparados para exercitar tal autonomia? Acreditamos 

que romper com a tradição e avançar com a aprendizagem a distância baseada no diálogo e 

na colaboração exige igualmente uma mudança de comportamento do estudante, o que 

acarretaria dificuldades imediatas. 

 

Sobre estas questões convém refletir um pouco mais. Para Palloff e Pratt (2004, p.25), “os 

cursos e programas online não foram feitos para todo mundo”. Existe algumas qualidades 

que, em conjunto, formam o perfil do aluno virtual de sucesso. Inicialmente, os pré-

requisitos tecnológicos de acesso a computadores com uma boa largura de banda e 

habilidades para trabalhar com confiança usando o computador devem ser satisfeitos. 
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Porém, nos chamam atenção outras qualidades apresentadas pelos autores por estarem 

relacionadas a questões subjetivas e não de tecnologia ou de tempo dedicado para o estudo: 

“os alunos devem ter a mente aberta para socializar detalhes sobre sua vida, trabalho e 

outras experiências profissionais”; “não se sentir prejudicado pela ausência de sinais 

auditivos ou visuais no processo de comunicação”; “ter automotivação e autodisciplina 

para acompanhar o processo e dedicar quantidade significativa de seu tempo semanal a 

seus estudos”. 

 

Ou seja, o aluno se responsabiliza pela organização do seu trabalho, pelas escolhas que faz 

no seu processo de conhecer e na assimilação do conteúdo segundo o seu próprio ritmo. O 

que faz a autonomia e a independência serem características clássicas para o aprender a 

distância (ARETIO, 2001). Os alunos precisam e devem ser ativos não apenas ao executar 

suas tarefas, mas também ao interpretar e refletir criticamente sobre o que estão fazendo 

quando aprendem e como aprendem. 

 

No entanto, coloca Aretio (2001), esta autonomia não é plena e o aluno deve perceber que 

a aprendizagem também constitui um processo de algo que ele não tem e não pode 

alcançar exclusivamente por meios próprios, mas que ele pode ser consciente do que lhe 

falta. Neste momento, cabe ajuda, seja do tutor ou de um colega, como sugere o autor: 

 

Aquello que no puede alcanzarse por sí mismo o que, aun pudiendo se 
prefiere hacer de otra manera, puede lograrse con el apoyo del profesor 
o tutor del programa, curso o materia o, lo que cada vez es más comúm, 
gracias a las nuevas tecnologías, mediane el denominado aprendizaje 
colaborativo. 
 

Aretio (2001) conceitua aprendizagem colaborativa como a possibilidade de aprendizagem 

entre vários participantes. Propostas como esta enfatizam o valor do grupo e dos esforços 

entre os professores e estudantes e entre os próprio estudantes. 

 

Paulo Freire nas obras Pedagogia do Oprimido (FREIRE,1987) e Pedagogia da Autonomia 

(FREIRE,1996), aborda o diálogo em uma relação íntima com o amor, com a humildade e 

com a fé nos homens o que faz com que o significado do termo esteja diretamente 

relacionado a própria  emancipação do homem, tarefa incumbida à educação.  
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Para Freire a pronúncia do mundo só é possível com amor. O compromisso com a causa 

dos “oprimidos” é um ato amoroso e por isso dialógico. A pronúncia do mundo não pode 

ser arrogante e nem autosuficiente. O diálogo não é possível se os homens não se sentem e 

não se sabem tão homens quanto os outros. O diálogo não existe em relações de 

dominação. “Não há também, diálogo, se não há uma intensa fé nos homens”. Sem esta fé 

nos homens, “o diálogo é uma farsa” (FREIRE, 1987, p.46). Desta forma o diálogo é um ato 

respeitoso que tem como princípio a igualdade, a crença no homem e na sua humanização. 

 

Não existe a possibilidade de diálogo em uma concepção antidialógica e “bancária” de 

educação. O envolvimento das partes, parâmetro central da comunicação dialógica onde os 

envolvidos lançam luzes sobre o mundo  que os cerca e sobre os problemas que os unem e 

os desafiam num ato de ação e reflexão, não teria espaço para tanto. A dialogicidade 

começaria na inquietação do professor em torno do que este irá dialogar com os estudantes, 

ou seja, a inquietação em torno do conteúdo programático que deverá proporcionar 

crescimento pessoal para os seus alunos. Para um educador bancário, na sua 

antidialogicidade, a preocupação reside sobretudo no conteúdo que irá “depositar” nos 

alunos e sobre como compor o programa da forma que lhe convém (FREIRE, 1987). 

 

Nas palavras de Freire, ensinar exige disponibilidade para o diálogo e se constitui um dos 

saberes à prática educativa. Porém, mais do que um saber exclusivo da prática do 

professor, o aluno que também é educador neste processo, deve estar aberto ao diálogo. É 

necessário compreender que no diálogo repousam oportunidades potenciais de descobertas 

e de aprendizagem. Dialogar é um fenômeno de interação humana rica em nuances e 

qualidades.  

 

Para AlrØ e Skovsmose (2006) o diálogo no contexto da educação não se resume a uma 

comunicação qualquer. O diálogo possui qualidades, é um processo de descoberta, 

aprendizagem  e construção coletiva de perspectivas. Neste processo, os autores focam três 

aspectos que qualificam o diálogo: “realizar uma investigação”, “correr riscos” e 

“promover a igualdade” (p.134).  

 

O diálogo é uma conversação de investigação onde os participantes desejam descobrir 
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algo, obter conhecimentos e novas experiências. Este processo pode acontecer em 

conjunto, onde os parceiros (estudantes e professores) tentam alcançar novos 

entendimentos através de um processo de sondagem comum. Alguns atos como explicar, 

elaborar, sugerir, apoiar e avaliar perspectivas são identificados pelos autores como atos 

investigativos e constituem tentativas de ir além do pensamento estabelecido. Ou seja, a 

noção de diálogo abordada inclui coletividade, cooperação e explora as perspectivas dos 

participantes como fontes de investigação. 

 

Explorar perspectivas não se limita a fazer considerações sobre perspectivas já existentes 

mas construir novas perspectivas. Nesse sentido, o diálogo é um processo colaborativo de 

construção de perspectivas. Para tanto, é necessário a humildade que pontua Freire para 

abrir mão de uma perspectiva, e ao mesmo tempo estar consciente dela, antes de qualquer 

coisa. Expressar as perspectivas é “condição indispensável em qualquer investigação 

coletiva, mas colocá-las como algo inquestionável é obstaculizar o diálogo” (ALRØ; 

SKOVSMOSE, 2006, p.127). 

 

Para que um professor participe e viabilize um diálogo, ele não pode ter respostas prontas 

para problemas conhecidos. Ter curiosidade a respeito do que os alunos fariam e estar 

disposto a reconsiderar seus entendimentos e pressupostos são requisitos para participação 

e portanto, para um ensino dialógico. Como conseqüência surgem riscos. Os riscos formam 

uma parte intrínseca do diálogo, com suas conseqüências positivas e negativas, “trocar o  

paradigma do exercício (matemático) por um cenário para investigação implica também 

em deixar uma zona de conforto e entrar em uma zona de risco” (ALRØ; SKOVSMOSE, 2006, 

p.130). 

 

Segundo os autores, dialogar envolve assumir esses riscos tanto no sentido emocional 

quanto no sentido epistemológico. No primeiro sentido, os riscos mexem com as emoções 

e podem trazer alegrias ou tristezas quando as opiniões são refutadas ou questionadas. No 

segundo, dialogar é arriscado  em termos de conteúdo epistêmico porque é imprevisível.  

 

O “ato dialógico”, termo proposto AlrØ e Skovsmose (2006), refere-se a certos grupos de 

atos de comunicação, uma forma de ação e produção de significados mediante o uso da 



 

 

24

 
 

 
 

linguagem verbal ou não. Neste sentido,  esses atos também ajudam a controlar, a manter e 

a desenvolver o diálogo em salas de aula. Quando o processo de aprendizagem é marcado 

pela presença de atos dialógicos fala-se de um processo de aprendizagem dialógica. 

 

É a raiz eminentemente social e comunicativa das linguagens que confere à Matemática a 

sua capacidade de traduzir o raciocínio, de realizar trabalhos em grupo, de conhecer e 

intervir em situações socialmente abertas. No contexto de uma aula de Matemática, a 

comunicação pode ser entendida como todas as formas de discurso, oral ou escrito, 

utilizadas por professores e alunos para representar, informar, falar, argumentar, negociar 

significados, recorrendo para tanto, à linguagem materna e à linguagem matemática 

(SANTOS, 2003).  

 

Estudos sobre a comunicação em aulas de Matemática convencionais, mostram que ela tem 

acontecido de forma isolada ou são poucos os casos a serem considerados. A ausência de 

comunicação se traduz em “silêncios; perguntas sem respostas; respostas sem perguntas; 

desencontro entre discursos, linguagens e tempos”  (SANTOS, 2003, p.118). O excesso de 

cálculos mecânicos, a ênfase em procedimentos e a linguagem usada para ensinar, são 

alguns dos fatores que prejudicam a comunicação (CÂNDIDO, 2006).  

 

AlrØ e Skovsmose (2006) defendem que o entendimento comum entre professores e alunos 

sobre o propósito da Matemática é simplesmente apontar e corrigir erros. Segundo os 

autores, “o professor, o livro-texto, o livro de respostas fazem parte de uma autoridade 

única, que esconde a natureza das razões das correções” (p.25). Dessa forma, não cabe aos 

estudantes argumentar. Em seu lugar, há uma autoridade aparentemente uniforme e 

consistente.  

 

Silva (2003) quando trata do contrato didático, definição devida a Guy Brousseau presente 

na obra Fondementes et méthods de la didactique des mathématiques (1986), para designar 

um conjunto de comportamentos que são esperados tanto dos professores pelos alunos 

quanto destes pelos professores e que tem uma relação de dependência  com a estratégia de 

ensino adotada, coloca que: 
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[...] a prática pedagógica mais comum em Matemática parece ser aquela 
em que o professor cumpre seu contrato dando aulas expositivas e 
passando exercícios aos alunos; em suas aulas ele deve selecionar partes 
do conteúdo que o aluno possa aprender e propor problemas cujos 
enunciados contenham os dados necessários e tão somente esses, cuja 
combinação racional, aliada aos elementos da aula, permite encontrar a 
solução do problema. O aluno, por seu lado, cumpre seu contrato se ele 
bem ou mal compreende a aula dada e consegue resolver, corretamente ou 
não, os exercícios. Se isso não acontecer, o professor deverá ajudá-lo, 
dirigindo o seu trabalho através de indicações que esclareçam as suas 
dúvidas ou pequenas questões elementares que conduzam ao resultado 
(p.45). 

 

As dificuldades e deficiências dos estudantes vêm se acumulando no decorrer de todo o 

ensino básico, culminando no ensino superior, especialmente nas disciplinas dos primeiros 

semestres. Estes problemas, conforme os pesquisadores Frescki e Pigatto (2009), resultam 

da forma como os conteúdos de Matemática são estudados nos ensinos Fundamental e 

Médio, com muitos “macetes” e fórmulas decoradas, sem a compreensão dos conceitos 

básicos.  Dentre as questões prementes no ensino universitário de Matemática, está o 

número crescente de alunos que enfrentam problemas com a transição do Ensino Médio 

para o Ensino Superior onde mudanças pedagógicas e curriculares vem ocorrendo devido a 

vários fatores: o rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais; os apelos por 

integração com outras disciplinas; por iniciativas de inclusão e diversidade; por mais 

eficiência nos cursos de serviço; pelo emprego de múltiplas formas de avaliação; pelo 

trabalho em grupo e pelo desenvolvimento de habilidades de apresentação e comunicação, 

e etc. [PALIS, 2008 ou 2009]. 

 

No ensino superior das Ciências Exatas encontramos um paradigma de educação baseado 

no modelo tradicional de ensino, no qual a metodologia utilizada é, em boa parte, apenas 

expositiva com base na comunicação oral. Desta maneira, perpetua-se o desenvolvimento 

nos estudantes das mesmas habilidades de memorização e reprodução da educação básica. 

Os alunos, por sua vez, possuem maus hábitos de estudos e, costumeiramente, não buscam 

sua autonomia quanto à aprendizagem, permanecendo dependentes do professor ou de 

outros sujeitos (FRESCKI; PIGATTO, 2009). 

 

As falhas no processo de ensino e aprendizagem, podem ser oriundas da metodologia 

adotada pelo professor, da postura do aluno, de algum fator da instituição de ensino 
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superior ou de alguma combinação das três. Os Departamentos de Matemática devem estar 

atentos às necessidades discentes e precisam aceitar que para algumas das dificuldades dos 

alunos, há causas epistemológicas e pedagógicas. Os problemas não se reduzem aos 

chavões “o aluno é fraco”, “o aluno está desmotivado”. Parece existir, entre matemáticos, o 

sentimento de que a pesquisa em Educação Matemática tem pouco a contribuir com o 

Ensino Superior de Matemática, e possivelmente com outros níveis também, diz Holton 

(2000 apud PALIS, 2008 ou 2009). 

 

Sem desconsiderar que existem iniciativas e esforços de professores que trabalham em um 

outro padrão de comunicação, voltamos nossa atenção para toda a lógica escolar onde 

estão as raízes dessa perspectiva que barram uma mudança de paradigma e 

consequentemente impossibilitam a comunicação e o diálogo em favor da aprendizagem da 

Matemática. Se, por um lado questionamos esse absolutismo que por princípio diz o que é 

certo e o que é errado impede uma aprendizagem crítica, por outro, constata-se que os 

estudantes ainda estão pouco habituados a interagir entre si (SANTOS, 2003). Parecem 

aceitar a hierarquia vertical onde o professor controla as interações na sala de aula. Nesse 

desencontro, destaca-se o caráter assimétrico da relação entre aluno e professor perceptível 

nas linguagens e códigos, nas concepções, nos tempos e intenções, bem como nos modos 

distintos de cada um ver e compreender a Matemática e, é a partir dessa base, fonte de 

tensão e dificuldades, que a comunicação se estabelece e o ensino e aprendizagem se 

realiza. 

 

Colocamos então a necessidade de mudança da comunicação tradicionalmente unívoca, 

para o estabelecimento de comunidades discursivas, passando a considerar como relevante 

o desenvolvimento da capacidade de comunicar, justificar, conjecturar, argumentar, 

partilhar, negociar com os outros as próprias ideias. A mudança basicamente ocorre pela 

troca da perspectiva do professor, como o sujeito ativo, gestor e regulador do processo de 

ensino e aprendizagem para uma outra que considera: 

 

[...] o papel da atividade do indivíduo e da sua interação com o ambiente 
e com os outros sujeitos; o reconhecimento da presença  e da forte 
influência de instrumentos mediadores (materiais ou simbólicos); a 
compreensão de que o desenvolvimento dos conceitos pressupõe o 
desenvolvimento de funções intelectuais (atenção, memória, lógica, 



 

 

27

 
 

 
 

abstração, capacidade de comparação e diferenciação etc); as 
transformações e o delineamento do papel da instituição escolar etc. 
(SANTOS, 2003, p.120). 
 
Quebrar com a tradição de que o diálogo na sala de aula é, na maior parte 
da vezes conduzido pelo professor, e no caso concreto da sala de aula de 
Matemática, este se limita, muitas vezes, a um conjunto de perguntas 
fechadas que esperam respostas concretas e imediatas obriga a pensar que 
as propostas feitas aos alunos não podem continuar  a ser resolver 
exercícios rotineiros de aplicação de matéria dada onde o treino está 
fortemente presente (CARVALHO, 2005, pg. 22) 

 

Quando pensamos na “sala de aula virtual” de Matemática, na perspectiva da “transição 

paradigmática”, consideramos as mudanças que subjazem esse processo, tanto do ponto de 

vista da Educação a Distância quanto da própria atividade Matemática que, 

introdutoriamente, apresentamos nesse texto. Os nossos esforços advertem para a não 

reprodução do modelo de ensino expositivo das aulas das universidades, tal qual na escola, 

na EaD online. Esta mudança inicia-se pela busca do entendimento e compreensão do 

“fazer” matemática nesse contexto e que através de nossos exemplos enquanto professores 

que “formam” futuros professores, possamos difundir uma diferente concepção de ensino e 

de aprendizagem. 

 

O diálogo didático (colaborativo) fundamenta a nossa hipótese de que as qualidades da 

comunicação na sala de aula influenciam as qualidades da aprendizagem Matemática. 

Certamente esta afirmação é muito geral, mas buscamos durante toda a tese insistir na 

tarefa de esclarecer em que sentido o diálogo didático, comunicação com certas qualidades, 

e a aprendizagem podem estar conectados. E irmos além, apresentar as condições para que 

este diálogo seja favorecido no contexto matemático de cursos de graduação e de que 

maneira ele se apresenta como uma perspectiva para o ensino e aprendizagem na EaD 

online. 
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO MEDIADO NA EAD: 

 UMA PERSPECTIVA PARA O  ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  NO MOODLE 

 

 

 

Capítulo 1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  
 
 

1.1 MOTIVAÇÕES PARA A PESQUISA 
 

As razões que motivaram o aprofundamento das reflexões sobre os processos de ensino e 

aprendizagem de alunos dos cursos de graduação em Matemática, sejam eles de 

Licenciatura ou Bacharelado, tiveram início nos questionamentos que associam as 

especificidades do conteúdo e da linguagem da Matemática às características da Educação 

a Distância, especificamente, em sua versão online. 

A inevitável distância física entre professores e alunos na Educação a Distância; a 

necessidade de elaboração de mecanismos de mediação para a comunicação escrita ou 

falada via recursos tecnológicos e o exercício pessoal da autonomia dos estudantes para a 

consecução dos objetivos educacionais frente à flexibilidade proporcionada pela 

modalidade, configura um vasto campo de pesquisa em Educação. Se associarmos à esses 

elementos os conteúdos de Matemática, uma área de conhecimento cujo objeto de estudo 

se vale de diferentes representações semióticas e onde a manipulação dessas 

representações geram dificuldades significativas para a maioria dos estudantes, 

percebemos a necessidade de pesquisas que contemplem o processo de ensino e 

aprendizagem nestas circunstâncias.  

O interesse pelo processo de ensino e aprendizagem da Matemática tem origem na nossa 

formação como bacharel e mestre em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) com experiência docente na área, o que possibilitou conhecer os conteúdos que 

integram a estrutura curricular básica do curso citado e os diferenciais desta área de 

conhecimento. 
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Atualmente, compomos o quadro de professores do Curso de Licenciatura em Matemática 

a Distância da UFPB Virtual oferecido pela Universidade Federal da Paraíba integrante do 

Projeto Universidade Aberta do Brasil1 (UAB). Há três anos ministramos a disciplina 

Introdução à Educação a Distância utilizando o Modular Object Oriented Dynamic 

Learnig Environment2 (Moodle) como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 

mediar as práticas educativas. Na oportunidade, vivenciamos as possibilidades de 

estruturação, organização e funcionamento de uma disciplina predominantemente apoiada 

nas tecnologias da informação e da comunicação presentes nesse AVA. 

Como parte da formação para a Educação a Distância, participamos das Oficinas de 

Capacitação de Tutores utilizando o Moodle, nas versões 2007 e 2008 promovidas pela 

UFPB Virtual sob a coordenação do Professor Dr. Lucídio Cabral e da professora. Dra. 

Marta Van der Linden e ministrada pelo Prof. Dr. Athail Rangel Filho da Universidade 

Federal de Brasília (UnB). Portanto, ficam apresentadas as razões que as nossas 

experiências profissionais nos levaram a dar início a uma pesquisa científica nessa área. 

Além da experiência que vivencio com a EaD, também motivaram a pesquisa o 

desenvolvimento e a expansão da Educação a Distância apoiada nas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na oferta de cursos de graduação e, consequentemente, 

os debates acerca da temática em todos os eventos nacionais e internacionais que temos 

notícias.  

A Educação a Distância não é uma modalidade recente no Brasil. Há registros de 

experiências em EaD desde os primeiros anos do século XX. Porém, em se tratando de 

cursos superiores, os registros de dados refletem uma resistência na sua consolidação, tanto 

da comunidade acadêmica quanto das classes políticas (FRANCO, 2006). Foi a partir de 20 

de dezembro de 1996, com a promulgação da Lei 9.394 que fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que a Educação a Distância passou a ser considerada uma alternativa 

                                                 
1 Projeto criado pelo Ministério da Educação - MEC e  Associação dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino - Andifes para oferta de cursos e programas de educação superior a distância, em parceria com as 
Universidades Públicas, por meio de consórcios com Municípios e estados da Federação, cujo objetivo 
prioritário é oferecer cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada a professores da educação 
básica. 
2 Moodle é um software livre destinado a auxiliar educadores a criarem cursos via Internet ou apoiar cursos 
presenciais. Este sistema de educação é também chamado de Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem. 
Mais informações sobre o Moodle podem ser obtidas no site http://moodle.org. 
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regular e regulamentada, deixando de pertencer ao elenco de projetos sempre designados 

como “experimentais” (NETO, 2003). 

Através do relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil - CensoEaD.Br3 

(ABED, 2010), é possível afirmar que no ano de 2008, pelo menos 2,6 milhões  de 

brasileiros estudaram por EaD, incluindo a educação básica, educação de jovens e adultos - 

EJA e cursos técnicos. Segundo esse levantamento, cerca de 1.075.272 instituições estão 

credenciadas pelo Ministério da Educação para ministrar cursos em EaD nos níveis de 

educação básica e educação superior. No recorte por nível educacional, a educação 

superior com cursos de graduação é ministrada por 44% dessas instituições e o de 

especialização por 39%, enquanto que a modalidade da educação básica  mais difundida 

(cursos técnicos), chega a apenas 20%. 

Os estudos feitos pelo Anuário Brasileiro Estatístico da Educação Aberta e a Distância - 

AbraEAD4, permitem acompanhar a trajetória da expansão e do desenvolvimento da 

Educação a Distância no Brasil desde o início deste século. De acordo com o levantamento 

realizado pelo Censo da Educação Superior do Ministério da Educação o 

Educacenso/INEP, divulgado no AbraEAD/2007, em 2006, o Brasil já tinha atingido a 

marca de 2.279 milhões de estudantes e entre os anos de 2003 a 2006, o número de cursos 

de graduação passou de 52 para 349, um aumento de 517%.   

Sendo a Educação a Distância integrante da política de ampliação da educação brasileira e 

uma das prioridades do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Governo 

Federal, em 2007, ela obteve significativo espaço. Ano em que o AbraEAD/2008 cita 

projetos implantados que demonstram esta tendência educativa e ampliam o número de 

vagas nesta modalidade de ensino. A citar, a Escola Técnica Aberta do Brasil (e-TEC),  

projeto público lançado pelo MEC e o Telecurso TEC, parceria da Fundação Roberto 

Marinho com o centro de formação profissionalizante Paula Souza em São Paulo.  

 

                                                 
3 Pesquisa publicada com o apoio da Associação Brasileira de  Educação a Distância - ABED,  do Ministério 
da Educação e da Secretaria de Educação a Distância. 
4 Pesquisa publicada pelo Instituto Monitor com o apoio da Associação Brasileira de  Educação a Distância - 
ABED,  do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação a Distância. 
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A Universidade Aberta do Brasil também integrou a política de educação nacional. 

Segundo informações contidas no site5 da UAB, o programa nasceu com o compromisso 

de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país, com 

objetivos de oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada a professores da educação básica; oferecer cursos superiores para capacitação 

de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados e dos municípios; 

ofertar cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento, ampliando o acesso à 

educação superior pública; reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 

diferentes regiões do país; estabelecer um amplo sistema nacional de educação superior a 

distância e fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas 

em tecnologias de informação e comunicação. 

 

Por meio da Universidade Aberta do Brasil, a oferta de ensino superior a distância tem a 

perspectiva de ampliar até este ano de 2010 o número de estudantes de 40 mil para 350 mil 

(AbraEaD/2008). Consultando o site da UAB,  encontramos 781 cursos vinculados, em 

679 polos6 de apoio de presencial abrangendo 88 instituições. A Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) através da UFPBVirtual, colabora com essa oferta através de treze cursos, 

sendo sete de licenciatura (Ciências Agrárias, Ciência Naturais, Ciências Biológicas, 

Letras, Libras, Matemática e Pedagogia), quatro de aperfeiçoamento (Educação de Jovens 

e Adultos, Educação para a diversidade, Educação em Direitos Humanos, Gênero e 

Diversidade na Escola) e dois de especialização (Educação do Campo e Gestão Pública 

Municipal). 

Dados divulgados pela UFPB mostram que a Paraíba já tem pelo menos cinco mil alunos 

matriculados em dezoitos cursos de graduação e três de pós-graduação a distância, 

ofertados pela UFPB Virtual, pela Universidade Estadual (UEPB) e pela União de Ensino e 

Pesquisa Integrada7 (Unepi). Em quatro anos, o número de alunos matriculados nessas três 

                                                 
5 Site da UAB http://uab.capes.gov.br/. Acesso em 20.01.2010. 
6 O programa UAB funciona com o apoio de pontos estrategicamente localizados chamados Polos de Apoio 
Presencial. São espaços físicos mantidos por municípios ou governos de estado que oferecem infraestrutura 
física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos UAB. Informações 
consultadas em http://uab.capes.gov.br/ acesso em 20 .01.2010. 
7 Instituição privada ligada à Fatec, em Curitiba. 
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instituições  aumentou 1.103%, passando de 480 matrículas, em 2004, para 5.297, em 

2009.  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (Pnad/IBGE), divulgada no final de 2007, mostram que apenas 

35,6% dos jovens de 18 e 24 anos, na Paraíba, conseguem ingressar no ensino superior. A 

maioria da população paraibana nesta faixa etária, 64,4%, continua excluída do direito à 

educação superior. A baixa escolaridade limita as oportunidades de trabalho e renda para 

milhares de jovens e os distancia dos seus projetos e sonhos8. Neste sentido a UFPBVirtual 

vem contribuindo de forma significativa  para a melhora da educação na Paraíba. 

Simultaneamente, acompanhamos a expansão da oferta de cursos de graduação em 

Matemática incluindo cursos técnicos e de complementação pedagógica oferecidos por 

Instituições Federais ou universidades privadas. Segundo dados do AbraEAD2006 e 2007, 

em 2005 apenas cinco instituições ofereceram cursos de Licenciatura em Matemática, 

enquanto que em 2006, este número aumentou para quatorze. Consultando CensoEaD.Br 

sobre o quadro mais recente dessa oferta no Brasil, contabilizamos trinta e quatro 

instituições9 no ano de 2008, entre as quais se insere a UFPB Virtual.  O que significa que, 

entre os anos de 2005 e 2008, o número de instituições brasileiras que oferecem cursos de 

Matemática aumentou consideravelmente, 680%. 

                                                 
8 Matéria Ensino a Distância cresce 1003% na Paraíba, publicada no site  www.ufpb.gov.br acesso em 
01.09.2009 
 
9 Universidade Federal de Pelotas – UFPEL/RS, Universidade de Caxias do Sul - UCS/RS, Universidade do 
Vale do Itajaí - UNIVALI/SC, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/SC, Centro Universitário 
Leonardo da Vinci – UNIASSELVI/SC, Universidade de Sul de Santa Catarina -  UNISUL/SC, Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO/RJ, Fundação Centro de Ciências e Educação Superior e a 
Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ, Universidade Castelo Branco - UCB/RJ, Universidade de 
Uberaba – UNIUBE/MG, Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS/MG, Fundação Universidade 
Federal de Outro Preto - UFOP/MG, Universidade Federal de Lavras - UFLA/MG, Universidade Federal de 
São João Del Rei - UFSJ/MG, Universidade Paulista - UNIP/SP, Universidade Metropolitana de Santos - 
UNIMES/SP, Universidade de Santo Amaro - UNISA/SP, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC/SP, Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará - CEFET/PA, Universidade Federal do Pará – 
UFPA/PA, Universidade do Estado do Pará – UEPA/PA, Universidade Federal da Paraíba- UFPB/PB, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN/RN, Universidade Salvador – UNIFACS/BA, 
Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC/BA, Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará- CEFET, 
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza- FGF/CE, Universidade Federal do Piauí - UFPI/PI, Universidade 
Federal de Sergipe -UFS/SE,  Universidade de Tiradentes – UNIT/SE, Universidade do Tocantins - 
UNITINS/TO, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS/MS, Universidade Federal do Mato 
Grosso- UFMT/MT, Universidade Virtual de Roraima -UNIVIRR/RR. 
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Nós nos preocupamos com os desafios de combinar a Educação a Distância com a 

apresentação formal da Matemática presente nas demonstrações e nos seus conteúdos e 

também no “fazer Matemática” (BORBA, 2005). Segundo Lima e Sauer (2005), são 

pertinentes estudos científicos que contribuam para a solução de problemas e dificuldades 

já identificados; que os mesmos sejam meios de suprir a carência de resultados que 

confirmem a viabilidade de utilização de recursos telemáticos para este fim e que mostrem 

como as tecnologias podem ser fortes aliadas às estratégias de ensino e aprendizagem a 

distância. Isto significa investigar como a Matemática tem se desenvolvido apoiada nos 

recursos comunicacionais e nas diferentes mídias utilizadas na EaD atualmente. E mais, 

que ferramentas alternativas têm surgido para o ensino e aprendizado dos seus conceitos e 

como os sujeitos, professores e alunos, desenvolvem estratégias para trabalhar a 

Matemática na Educação Online. 

Segundo Aretio (2001, p.55),  o uso das tecnologias desde a segunda metade da década de 

1970 e, principalmente nos anos 1990, proporcionou “una auténtica revolución en el 

âmbito da la educación”. O computador começou a ser pensado como meio de 

comunicação e a Internet expandiu os parâmetros de referência dos processos de ensino e 

aprendizagem no âmbito educacional e coorporativo. As perspectivas trazidas pela nova 

versão da EaD com uso dessas tecnologias têm estimulado profissionais a refletir sobre as 

práticas docentes; sobre as práticas pedagógicas mediadas; a relação aprendizagem e 

tecnologias; e principalmente, sobre as possibilidades de novos espaços de aprendizagem e 

de ensino trazidos pela flexibilidade temporal e espacial (ARETIO, 2001; MOORE, 2007; 

MORAN,  2003; PALLOF; PRATT, 2002, 2004; PETERS, 2004, 2006; RUMBLE, 2000).  

Entre estes novos espaços de aprendizagem, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

apoiados pelas Tecnologias da Comunicação da Informação, principalmente nos recursos 

da Internet, favorecem a redes de aprendizagem, os debates online, as interações e trocas 

entre estudantes e com seus professores e configuram ainda a base para vivenciarmos as 

“comunidades de aprendizagem” e, por isso, esses espaços e suas potencialidades integram 

as nossas reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática na EaD. 

Para Palloff e Pratt (2002), a comunidade de aprendizagem é o veículo através do qual 

ocorre a aprendizagem colaborativa na sala de aula virtual. Nela, os participantes são 
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interdependentes e essa relação faz com que a comunidade cresça e os objetivos sejam 

alcançados. Nesse ambiente, “os professores promovem um sentido de autonomia, 

iniciativa e criatividade, ao mesmo tempo em que incentivam o questionamento, o 

pensamento crítico, o diálogo e a colaboração” (p.53). São o envolvimento com a 

aprendizagem colaborativa e a prática reflexiva implícita na aprendizagem transformadora 

que definem as comunidades de aprendizagem online e, neste caso, as diferenciam de uma 

simples comunidade online.  

Além de promover a aprendizagem, a comunidade promove conexões sociais entre os 

participantes, e embora o professor e os tutores sejam os incentivadores desse processo, 

este só acontece se houver efetiva participação dos alunos. O Fórum de Discussão é 

considerado uma das ferramentas essenciais na EaD exatamente por facilitar a 

comunicação entre os estudantes e professores de um curso a distância online. A 

assincronia em que se dá a comunicação através do texto escrito é a sua característica 

principal. Ao observarmos a dinâmica nele estabelecida é possível identificar a proposta do 

professor fundamentada no diálogo e o envolvimento dos alunos em atos dialógicos 

voltados para a aprendizagem de conteúdos específicos. 

Mas, mesmo em tempos de grandes avanços tecnológicos, para Oliveira (2003, p.25) a 

“educação continua assentada no paradigma newtoniano-cartesiano” reforçando um ensino 

fragmentado e conservador caracterizado pela reprodução do conhecimento e pela adoção 

de metodologias que conduzem a respostas únicas e convergentes. Esta postura 

desconsidera essencialmente a compreensão das necessidades particulares dos aprendizes e 

suas diferenças individuais, oferecendo muitas vezes cursos a distância “preocupados 

apenas em simplificar os processos pedagógicos ou cursos que se preocupam pouco com a 

construção do conhecimento, são massificadores e só visam o lucro fácil” (MORAN, 2003, 

p.40). 

Segundo Ramal (2003, p.188), a almejada qualidade na EaD somente pode ser confirmada 

se ela for coerente com os “princípios dos mais novos paradigmas educacionais, superando 

as limitações das abordagens empiristas e propondo novos papéis ao estudante”. Isto 

significa que a experiência com cursos presenciais não é suficiente para assegurar a 

qualidade da produção de materiais adequados aos meios de comunicação e informação 
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nem tampouco os recursos tecnológicos asseguram de forma isolada a qualidade do ensino 

nesta modalidade (RUMBLE, 2000). Eis, portanto, um dos riscos da Educação a Distância: 

reproduzir, em um ambiente tecnológico, os problemas do ensino tradicional. Estudos que 

tratam das questões relativas aos processos de aprendizagem na Educação a Distância 

apoiada na Internet, apresentam a interação, o diálogo e a colaboração como estratégias 

eficientes. Apesar da temática ser abordada amplamente, os dados fundamentados em 

pesquisas sobre a prática do diálogo no contexto de cursos de matemática mediados pela 

Internet, especialmente no Brasil, são considerados poucos, evidenciando-se, então, a 

necessidade de estudos contínuos acerca do tema (BARBOSA; PESSÔA, 2007; BORBA; 

MALHEIROS; ZULATTO, 2007; BORBA, 2005; BORBA E PENTEADO, 2003; ALRØ ; SKOVSMOSE, 

2006 ).  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Nesta pesquisa, intitulada Diálogo Didático Matemático na EaD: uma perspectiva para 

o ensino e aprendizagem em fóruns no Moodle buscamos compreender a comunicação 

matemática e verificar como o diálogo com “qualidades” pode se tornar uma estratégia 

instrucional eficiente e uma opção didática adequada a ser adotada e estimulada nos 

programas de EaD que utilizam um Ambiente Virtual de Aprendizagem, como o Moodle, 

em disciplinas do curso de Matemática. 

Neste contexto, alguns questionamentos surgem e norteiam a discussão desta tese: o que 

caracteriza a dinâmica das interações voltadas para a discussão da matemática em fóruns 

online? É possível favorecer o processo de aprendizagem através de diálogos didáticos em 

fóruns online? Que estratégias didáticas devem nortear, sob a perspectiva do ensino online, 

as atividades para a aprendizagem matemática, em fóruns, através do diálogo? A partir 

dessas questões, foi possível identificar os objetivos que almejamos alcançar.  

Delineamos como objetivo desta pesquisa, investigar a dinâmica da comunicação mediada 

em fóruns de discussão realizados no Moodle e as concepções que os alunos têm acerca 

das contribuições dos diálogos entre professores e alunos, e entre alunos, para a 

aprendizagem da matemática. A busca por atingir tal objetivo nos levou a delinear os 
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seguintes objetivos específicos: 

⋅ Analisar o significado e a importância atribuídos ao diálogo na Educação a 

Distância e na Educação Matemática; 

⋅ Investigar a dinâmica da comunicação entre tutores, professores e alunos em fóruns 

de discussão enquanto atividade educacional no tratamento dos conteúdos 

matemáticos relativos aos conceitos do Cálculo Vetorial e Geometria Analítica; 

⋅ Relacionar as discussões essencialmente matemáticas realizadas nos fóruns de 

discussão online com a concepção dos alunos sobre diálogo e aprendizagem 

colaborativa. 

Situados os nossos questionamentos provindos da revisão de literatura específica da área, e 

dos nossos objetivos, este estudo apresenta razões que justificam uma pesquisa científica.  

 

1.3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 
O delineamento da pesquisa se deu a partir da busca pelo entendimento da estrutura e 

funcionamento, bem como pelas questões teóricas e metodológicas que envolvem a 

Educação a Distância. O aprofundamento na temática, tendo a Matemática como pano de 

fundo, instigou-nos a observar como o diálogo e a aprendizagem ocorrem e são 

favorecidos pelo uso dos recursos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como é o 

caso do Moodle. Este estudo nos levou a refletir sobre o significado e importância do 

diálogo na EaD e as perspectivas trazidas pelo espaço de comunicação assíncrona fórum,  

nesses processos de ensino e aprendizagem. 

 

Para a consecução dos objetivos a que nos propomos, estruturamos metodologicamente a 

pesquisa em etapas que se iniciam com o mapeamento bibliográfico e finalizam com a 

apresentação e análise dos dados. Sobre os esclarecimentos desta estrutura, dedicamos as 

próximas seções deste capítulo. 
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1.3.1 MAPEAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

Buscamos no estudo bibliográfico fazer uma reflexão teórica e crítica de forma que o 

objeto da investigação pudesse ser bem situado e interpretado. A pesquisa iniciou-se pelas 

leituras de artigos publicados online, bibliotecas digitais, também em teses e dissertações 

da área e, principalmente, pela leitura de livros e publicações mais recentes decorrente de 

uma necessária atualização visto à contemporaneidade do tema abordado.  

 

Como resultado deste estudo teórico e de caráter bibliográfico, construímos a nossa revisão 

de literatura em dois capítulos, à saber, capítulo 2, O Ensino e a Aprendizagem na 

Educação a Distância, e  O “Fazer” Matemática, capítulo 3. 

 

1.3.2 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Segundo os conceitos da metodologia científica e com a finalidade de melhor compreender 

as abordagens das propostas de estudo, as pesquisas podem ser classificadas quanto aos 

objetivos gerais e quanto aos procedimentos técnicos utilizados para coleta de dados (GIL, 

2007; BERTUCCI, 2008). 

 

Dessa forma, quanto aos seus objetivos, uma vez que se investiga o diálogo como veículo 

para a construção coletiva de significados ou estratégia de sala de aula e, ao mesmo tempo, 

se interpreta e avalia as contribuições de tal prática na aprendizagem dos alunos, esta 

pesquisa classifica-se como sendo Exploratória. Segundo Gil (2007), uma pesquisa 

exploratória tem como objetivo principal  o “aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições”. As pesquisas exploratórias, complementa Bertucci (2008), são aquelas que 

tratam determinados problemas de pesquisa de forma quase pioneira, buscando descrever 

determinadas situações, estabelecer relações entre variáveis, ou definir problemas de 

pesquisa a serem continuados por outros pesquisadores. Visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito, analisando, inclusive, 

exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados para a coleta de dados, esta tese 
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classifica-se como sendo um Estudo de Caso, fruto da exigência do problema de pesquisa 

formulado que requer a observação direta da dinâmica estabelecida entre os estudantes e 

professor em um contexto real. Segundo Gil (2007), este delineamento ou técnica utilizada 

“(...) é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2007, p.58). Porém, 

complementa Bertucci (2008), o Estudo de Caso não permite a generalização dos 

resultados obtidos, mas contribui ao proporcionar maior nível de profundidade para 

transcender ao nível puramente descritivo fornecido por outras técnicas de pesquisa, 

exatamente por ser de natureza eminentemente qualitativa. Vale ressaltar que recorremos 

também a análises quantitativas, uma vez que sua utilização se mostrou relevante para o 

esclarecimento dos fenômenos observados.  

 

1.3.3 LÓCUS DA PESQUISA: DISCIPLINA CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA  

 

Face aos objetivos declarados, desenvolvemos o Estudo de Caso através do 

acompanhamento da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica10  do programa de 

Graduação em Matemática a Distância da Universidade Federal da Paraíba integrante do 

sistema UAB. Esta disciplina pertence ao segundo semestre do curso citado, com duração 

de 15 semanas, tendo sido acompanhada de 02 de março à 20 de julho, tempo que durou o 

primeiro semestre letivo de 2009. 

 
Nela, observamos as interações entre o professor11 da disciplina, dois tutores bacharéis em 

Matemática que dão apoio online aos estudantes e os 253 alunos ativos12 entre os 286 

matriculados, visto que 33 alunos nunca acessaram a disciplina. Cada aluno era vinculado 

à uma das 16 cidades-polo do Estado da Paraíba13. As cidades de origem dos alunos foram 

omitidas nesta tese por questões de ética e seus nomes completos, como aparecem no 

Moodle, foram substituídos pelas iniciais de tal de forma que fosse assegurada a 

impessoalidade na análise dos resultados.  

 

                                                 
10 No anexo A está o programa da disciplina obtido no Moodle. 
11 Pertencente ao quadro de docentes do Departamento de Matemática da UFPB. 
12 Ao menos um (1) acesso à disciplina. 
13 Araruna, Campina Grande, Cabaceiras, Conde, Coremas, Cuité de Mamanguape, Duas Estradas, Itabaiana, 
Itaporanga, João Pessoa, Livramento, Mari, Lucena, Pombal, Pitimbu e São Bento. 
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A pesquisa teve como espaço para observação e coleta de dados o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle na versão 1.8. O nosso acesso à  disciplina foi concedido pelo 

professor  na função professor14 e, dessa forma, ficamos livres para colher as informações 

necessárias e permitidas apenas por tal função como, por exemplo, ver as questões e o 

resultado dos questionários aplicados, o número de estudantes independente do grupo 

(polo) e ainda observar as interações no fórum do tipo Pergunta e Respostas (P/R) sem 

precisar respondê-lo, como ocorre normalmente com os alunos. 

 

Quanto à estrutura temática da disciplina, esta possuía três unidades, à saber, Vetores; 

Retas e Planos; Cônicas e Quádricas. Os temas abordados eram acompanhados de 

questionários, listas de exercícios e fóruns de discussão. Como material de apoio, os alunos 

utilizavam o livro texto da disciplina disponível em uma versão digitalizada no Moodle e 

também na versão impressa entregue nas primeiras semanas de aula. Este material foi 

produzido pelo próprio professor da disciplina especificamente para este contexto. 

 

A escolha da disciplina deu-se em função de alguns fatores os quais apresentamos a seguir: 

 

⋅ O tema de estudo da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica envolve a 

utilização concomitante de múltiplas representações da Matemática e que nos 

interessa analisá-la em um Ambiente Virtual. De fato, utiliza Vetores no espaço 

tridimensional para a resolução de vários problemas geométricos,  como por 

exemplo, para determinar distâncias entre pontos, projeções, áreas e volumes. 

Utiliza-se de ferramentas algébricas como sistemas lineares, matrizes e 

determinantes para  resolução das questões centrais. Na sequência, o estudo das 

Cônicas nas suas formas reduzidas e paramétricas traz aplicação de um método 

algébrico para a classificação das mesmas usando autovalores e autovetores. 

Finalmente, o estudo das Quádricas que contempla desde a sua identificação até a 

sua classificação, a partir de suas equações reduzidas, mostra o processo de 

construção tridimensional da mesma, através de cortes com os planos coordenados. 

                                                 
14 Na UFPB Virtual/Moodle existem as funções Estudante, Professor,Tutor à distância e Tutor Presencial, 
Apoio Técnico, Coordenador de Curso, Coordenador de Polo e Coordenador de Tutoria. 
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⋅ É considerada, entre as disciplinas do início dos cursos da área de Ciências Exatas, 

como sendo de pouco entendimento por parte dos alunos, tendo altos índices de 

reprovação no ensino presencial da UFPB; 

⋅ Conhecimento pessoal do conteúdo da disciplina e experiência em sala de aula 

enquanto professora substituta do Departamento de Matemática da UFPB; 

⋅ Acesso ao professor da disciplina, de forma que as solicitações feitas pudessem ser 

atendidas no que dizem respeito à obtenção dos dados em todas as fases do 

processo de desenvolvimento da disciplina, permitindo uma observação direta do 

caso; 

⋅ Os alunos da disciplina estavam cursando o segundo semestre e, por isso, tinham 

conhecimento dos recursos do Moodle, o que a priori, não seria obstáculo para a 

análise do diálogo e da aprendizagem. 

 

É prudente afirmar que na realização deste trabalho, uma delimitação foi feita e que impõe 

cuidados a possíveis generalizações a partir dos resultados da pesquisa. Nós nos referimos 

a concepção de diálogo do professor da disciplina refletida nas atividades, particularmente, 

nos fóruns. Para assegurar a espontaneidade da pesquisa nos situamos como observadores, 

não expomos as nossas ideias através de sugestões ou opiniões sobre como gerenciar as 

discussões e atividades nos fóruns. 

 

1.4 ETAPAS  DA PESQUISA  
 

A fase experimental da pesquisa que compreende a coleta de dados iniciou na primeira 

semana de aula, com a categorização dos tópicos de discussão dos fóruns que durou todo o 

semestre letivo, até que a última mensagem fosse inserida. Em momentos pontuais, no 

início e no fim da disciplina, realizamos o levantamento do perfil dos estudantes sobre 

como eles avaliam a postura deles em situações que simulem um debate com os demais 

estudantes. Realizamos uma avaliação das expectativas da disciplina dos estudantes, 

tomando como referência a relevância da disciplina, a prática da reflexão crítica, a 

interação, o apoio dos colegas e dos tutores e a compreensão na comunicação. A partir de 

então, seguimos para a fase de análise e discussão do material coletado. Sobre os 
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procedimentos, os instrumentos e os resultados esperados em cada etapa apresentamos, 

detalhadamente, a seguir. 

 

1.4.1 CATEGORIZAÇÃO DOS TÓPICOS DE DISCUSSÃO NO FÓRUM 
 

No fórum, um tópico de discussão consiste em um conjunto de mensagens postas. A 

categorização dos tópicos analisou as mensagens dos alunos registradas nos diversos 

fóruns da disciplina que acompanhamos no Moodle. Esta categorização surgiu da 

necessidade de entender a dinâmica e o diálogo em matemática neste espaços enquanto 

atividade educacional e que envolveu conceitos do Cálculo Vetorial com Geometria 

Analítica. 

 

A leitura das mensagens e acompanhamento da dinâmica se deu através da observação 

diária do envio das mensagens aos fóruns por tutores e estudantes. Através da opção 

“Monitoragem dos fóruns” disponível no “Perfil” de cada usuário do Moodle foi possível 

saber quantas e em que tópicos de discussão estavam as mensagens novas ou ainda não 

lidas por nós.  

 

Para termos o registro das mensagens, ao final da disciplina, foi impressa a sequência dos 

tópicos de discussão com as mensagens dos participantes.  Para a categorização criamos 

arquivos datados de acordo com as várias atualizações dos tópicos de discussão e, à 

medida que íamos lendo as mensagens, íamos identificando a categoria a que os tópicos 

pertenciam. Este procedimento requereu constate atualização nos nossos registros, uma vez 

que, com o tempo, os tópicos de discussão podiam mudar de categoria.  

 

À medida que a observação das mensagens se fazia, a categorização ocorria 

simultaneamente. Dessa forma, esta etapa só pode ser concluída com o término da 

disciplina, visto que os fóruns permaneceram abertos e os alunos continuaram a inserir 

mensagens.  

 

A partir da observação do contexto das mensagens inseridas pelo professor ou pelos 

alunos, nos diferentes tópicos de discussão, e de como essas mensagens se articulavam no 
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interior das discussões, criamos três categorias de análise: monólogo, diálogo e diálogo 

didático matemático. As duas primeiras categorias apresentam duas subcategorias: 

monólogo matemático e diálogo matemático. 

 

A criação das categorias foi inspirada nas diferentes concepções de diálogo apresentadas 

por Aretio (2001), Moore (2007) e Peters (2006), no modelo de Cooperação Investigativa - 

Modelo CI, desenvolvido por Helle AlrØ e Ole Skovsmose (2006) apresentados no 

referencial teórico desta tese. Vejamos o que caracteriza essas categorias e subcategorias, 

no Quadro 1, a seguir.  

 
Quadro 1 - Categorias e subcategorias para análise dos tópicos de discussão 

Categorias/Características fundamentais 
 

1. Monólogo 
 

2. Diálogo 
 

3. Diálogo Didático Matemático 
 

 
⋅ Uma única mensagem do 

estudante propositor; 
⋅ Os estudantes não 

inserem comentários; 
⋅ O tutor eventualmente 

participa; 
⋅ Ato dialógico 

predominante: pensar 
alto. 

 

 
⋅ Interação entre dois 

ou mais 
participantes; 

⋅ Os estudantes 
inserem comentários; 

⋅ Atos dialógicos 
predominantes: 
estabelecer contato, 
pensar alto, 
posicionar-se, 
reformular, desafiar 
e avaliar; 

⋅ Percepção de grupo. 
 

Subcategorias 
 

1.1    Monólogo 
Matemático 

 
2.1 Diálogo Matemático 

 
⋅ Interação entre dois ou mais 

participantes; 
⋅ O estudante propositor, geralmente, 

retorna ao tópico e insere mais uma 
mensagem; 

⋅ Os estudantes inserem comentários; 
⋅ Atos dialógicos presentes: 

estabelecer contato, pensar 
alto,perceber, reconhecer 
posicionar-se, reformular, desafiar e 
avaliar. 

⋅ Percepção de grupo; 
⋅ As mensagens tratam 

exclusivamente de conteúdos 
matemáticos; 

⋅ Declaração de que a discussão foi 
relevante para a aprendizagem 
individual ou do grupo. 

 
⋅ Subcategoria da 

categoria 1; 
⋅ As mensagens tratam, 

exclusivamente, de 
conteúdos 
matemáticos,  

 

 
 
 
 

 
⋅ Subcategoria da 

categoria 2; 
⋅ As mensagens 

tratam, 
exclusivamente, de 
conteúdos 
matemáticos; 

 

 

Quanto aos critérios adotados para a criação e caracterização dos tópicos, consideramos: o 

envolvimento dos alunos com questões que tratavam de conceitos de matemática, ou não; a 
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repercussão que as mensagens postas tinham, ou seja, se geraram, ou não, uma conversa 

em grupo e o aprofundamento ou envolvimento no tema durante as discussões 

essencialmente matemáticas. 

 

Categoria 1:  Monólogo - Caracteriza um conjunto de mensagens de um tópico de 

discussão que não despertou o interesse de qualquer participante, exceto dos tutores, em 

alguns tópicos. A relação do estudante se estabelece com o conteúdo mas não com um 

colega e muito menos com um grupo de alunos. O pensar alto, usando a terminologia do 

Modelo CI, é um evento que está presente nesta categoria através da exposição de 

posicionamentos mas, principalmente, pela simples exposição de questionamentos 

pessoais. Outros atos dialógicos do Modelo CI, como estabelecer contato com os colegas, 

posicionar-se, reformular, desafiar e avaliar podem se fazer presentes na mensagem de 

abertura do tópico, no entanto, nesta categoria, os demais atos que estão diretamente 

ligados a participação efetiva do outro, não aparecem. 

 

Para um melhor entendimento das diferenças e semelhanças entre as categorias, 

apresentamos exemplos dos tópicos de discussão postos pelos alunos nos fóruns. Nas 

transcrições, os títulos dos tópicos de discussão criados pelos alunos foram mantidos como 

também mantivemos as datas das inserções das mensagens. As iniciais identificam os 

alunos e os tutores que participaram das discussões. Os erros gramaticais não foram 

corrigidos por não dificultarem a leitura dos textos e ao mesmo tempo, preservar a 

originalidade da escrita dos alunos. 

 

 
Exemplo 1  -  Uma segunda oportunidade 
 
SAM (quinta, 19 março 2009, 10:16) Bom dia Professores e Tutores à distância. Estou muito 
preocupado, pois devido problemas técnicos com o meu PC, acabei perdendo o prazo do envio da 
Avaliação 01. Gostaria de pedir um segunda oportunidade para o envio da Avaliação 01, pois a 
mesma já esta toda respondida. Para mim a nota não é tudo, o que realmente vale é aprendizagem 
conquistada. Mas perante as normas, nota passa a se tornar essencial. Dessa forma, desde já fico 
muito agradecido pela compreensão de todos...  
SAM!!! 
 

Exemplo 2  -  GeoGebra  
 
COS (sábado, 14 março 2009, 15:29) Como faço para entrar no geogebra?  
CPB [Tutora] (segunda, 16 março 2009, 07:48) Já baixou o programa e o Java?  
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Categoria 1.1:  Monólogo Matemático - Como uma subcategoria da categoria 1, este 

tópico de discussão possui as características definidoras das mensagens do tipo Monólogo 

mas adicionalmente tratam de conceitos de Matemática. Vejamos os exemplos desta 

categoria a seguir. 
 

Exemplo 1 - Dúvida  

JCP (sexta, 13 março 2009, 11:08) Professor, como eu encontro o seguimentos e vetores da figura 
1? Não estou conseguindo encontrar os 36 seguimentos, minhas contas não fecham nos 36.  
 
CPB [Tutora] (sexta, 13 março 2009, 11:28) JCP, dê uma olhada nas dicas dos seus colegas. Veja 
se consegue contar 
 

 

Categoria 2:  Diálogo - Caracteriza um tópico de discussão formado por um conjunto de 

mensagens postas por pelo menos dois participantes. Há referências explícitas pelo fazer 

coletivo ou a indicação do desejo de compartilhar por algum participante. Uma das suas 

características, apoiando-se na terminologia do Modelo-CI, é o estabelecer contato como 

uma atitude de preparação para o trabalho colaborativo. Há a percepção da existência de 

um grupo formado por estudantes e tutores e indicativos da leitura de alguma mensagem 

anterior. O pensar alto e o posicionar-se, podem contribuir para a construção de uma 

perspectiva comum, no entanto não se chega a uma conclusão ou desfecho da discussão em 

grupo. 

 

Exemplo 1 -  Dificuldades 
 
MGS (sábado, 28 março 2009, 13:48)  Estou tendo algumas dificuldades .Como posso melhorar a 
minha aprendizagem? 
JFO ( sábado, 28 março 2009, 14:54)  Olá MGS, participando mais dos fóruns e muito estudo. Boa 
sorte.  

Exemplo 2 - Segmentos Equipolentes  
 
JBN (sábado, 21 março 2009, 10:57)  Dois segmentos orientados AB e CD são equipolentes 
quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Se os segmentos 
orientados AB e CD não pertencem à mesma reta. Na segunda figura abaixo, para que AB seja 
equipolente a CD é necessário que AB//CD e AC/BD, isto é, ABCD deve ser um 
paralelogramo. 
 
 
 
 



 

 

45

 
 

 
 

MNS (sábado, 28 março 2009, 20:51) Também estou com dificuldades. Preciso que me ajudem a 
entender como é que se conta os vetores de um cubo.Preciso de uma explicação mais detalhada 
 

 

Exemplo 2 -  Avaliação 01 
 
GPF (terça, 17 março 2009, 11:59) Fui fazer a avaliação sem me preparar direito, só tinha dado 
uma lida na unidade 1 e achava que estava preparado. O resultado foi uma péssima nota, mais 
serviu de exemplo, é para isso que serve a avaliação, para você ver como está indo na disciplina. 
Agora é estudar mais, pois esta matéria não é nada fácil. 
 
CPB [Tutora] (quarta, 18 março 2009, 08:09) É isso ai GPF, tem que ler, estudar direitinho, 
entender o assunto para resolver a avaliação.  
ALD (quarta, 18 março 2009, 09:20) GPF, já fui penalizada em não ler o material para fazer 
algumas atividades. Fiquei reprovada por menos de um ponto, agora estou cautelosa, qualquer 
dúvida irei buscar ajuda com o professor e os tutores.  
 
LVF (terça, 24 março 2009, 18:30)  CPB, não fiz a lição vetores LI, pois não conseguia abrir 
devido à lentidão da internet que uso. Existe a possibilidade de ela ser reaberta para quem perdeu 
realizá-la? No mais, quero agradecer todo o empenho de vocês em nos ajudar em todos os 
momentos, visto que o material tem sido de excelente qualidade, como também os esclarecimentos 
prestados. 
 
PGS (quinta, 19 março 2009, 19:58) GPF o meu problema foi maior, fiquei sem a nota da 1ª 
avaliação por que eu não estava tendo acesso a plataforma, por caso da minha senha que tinha sido 
modificada. Espero que meu professor entenda. 
 
 
  
Categoria 2.1:  Diálogo Matemático - Como uma subcategoria da categoria 2, esta possui 

as características definidoras das mensagens do tipo Diálogo mas, adicionalmente, tratam 

de conceitos de Matemática. Vejamos alguns exemplos. 

 

Exemplo 1 -  Será que estou correto? Quero a opinião do Professor, dos tutores e dos colegas! 
 

JDS (segunda, 16 março 2009, 11:43) Analisando o paralelepípedo da figura 1 (tópico 3.2), e 
observando os pontos ABCDEFGH, posso dizer que: 
 
1. A quantidade de segmentos é dada por n², sendo n o número de pontos existentes na figura? 
2.  A quantidade de segmentos orientados pode ser dada por n²-n, sendo n a quantidade de pontos 
existentes na figura? No entanto, para o caso dos segmentos orientados, eu admiti a não inclusão 
dos segmentos nulos...estou correto? 
 
CPB [Tutora] (segunda, 16 março 2009, 11:55) Não, você deve considerar o segmento orientado 
nulo também, assim como contar o vetor nulo. 
 
JDS (segunda, 16 março 2009, 12:03) Mas, com relação ao uso das expressões n² e n²-n, qual eu 
posso considerar válida? 
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CPB [Tutora] (segunda, 16 março 2009, 12:26) Ola JDS, como SAS falou no Fórum da semana 
02, aqui o importante não é encontrar uma fórmula e sim, saber se você sabe encontrar e diferenciar 
os segmentos, segmentos orientados e os vetores.  
 
MTA (terça, 17 março 2009, 19:57) Olá CPB não sei a diferença entre vetor, segmento e segmento 
orientado. Me ajude a descobrir  
 
CPB [Tutor(a)] (quarta, 18 março 2009, 08:33) Olá MTA, vamos ver um exemplo prático, 
imagine um polígono com 4 lados, um quadrado, por exemplo de vértices A, B, C e D. Quais são 
os segmentos?  e assim por diante. Quais são os segmentos orientados?  
e assim por diante. Quais são os vetores?  e assim por diante. 
 

JDS (terça, 24 março 2009, 13:53) Olá CPB! Eu sou mesmo muito cabeça dura, sendo assim, 
reavaliei a figura 1 e reli os conceitos de segmento, segmento orientado e vetores. feito isso 
relacionei todos os possíveis segmentos e segmentos orientados da figura 1, inclusive fiz o 
mesmo na figura 2 (seção 3.4), e cheguei a conclusão que: 
 
1. O número de segmentos pode ser encontrado da seguinte forma: 

)(...)2()1( nnnnnQS −++−+−+= , onde n é o número de pontos da figura. 
 
2. O número de segmentos orientados pode ser encontrado da seguinte forma: 

)(2...)2(2)1(2 nnnnnQSO −++−+−+= , onde n é número de pontos da figura.. 
 
Eu também li e reli várias vezes o conceito de vetor, no entanto estou encontrando uma barreira na 
forma de determinar a quantidade de vetores existentes em uma figura. Por exemplo, na figura 2 da 
página 96 (seção 3.4), dizem que a quantidade de vetores é 27, todas as vezes que eu tentei 
encontrar a quantidade de vetores cheguei ao total de 29 vetores. E ai? O que estou errando? 
Gostaria que você, CPB, comentasse a minhas observações referentes aos segmentos e segmentos 
orientados e que me respondesse qual a quantidade de vetores da figura 2, quais são esses vetores e 
como posso fazer para determiná-los?  
 
 
JEC [Tutor] (terça, 24 março 2009, 17:17) Olá JDS, o objetivo não é utilizar uma fórmula 
especifica para o cálculo da quantidade de vetores, segmentos, e segmentos orientados e sim lendo 
a definição dos mesmos procurar diferenciá-los. Note que o segmento é o conjunto de pontos 
que estão entre A e B, olhando para o segmento , concluímos que é o conjunto de pontos que 
estão entre B e A, daí os segmentos . Olhando ainda para o segmento , podemos 
orientá-lo de duas maneiras possíveis, de A para B, ou de B para A, originando assim, dois 
segmento orientados distintos, que são e , ou seja, cada segmento que não seja um segmento 
nulo, determina dois segmentos orientados, então se você encontrar os segmentos do 
paralelepípedo retira os segmentos nulos e depois multiplica por 2, aí terá o total de segmentos 
orientados, para encontrar os vetores é necessário observar que se dois ou mais segmentos 
orientados são equipolentes eles determinam o mesmo vetor, observe a figura 1 da seção 3.2, note 
que os segmentos orientados , , e são equipolentes, ou seja, representa o mesmo vetor, 
então: . Assim contamos todos como um único vetor. espero ter ajudado, até mais e 
bons estudos 
 

ASG (quarta, 25 março 2009, 21:49) Bem prático mesmo com esses exemplos. 
 

 
Embora este exemplo aparentemente indique um diálogo voltado para a aprendizagem, não 
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há sinais de que o estudante JDS tenha “escutado” o que o tutor estava a argumentar sobre 

o entendimento e aplicação dos conceitos em vez da utilização de fórmulas, o que não 

caracteriza um diálogo didático como propomos na próxima categoria. Apesar da 

participação de outros estudantes e dos dois tutores, a questão permaneceu inconclusa. 

Vejamos o exemplo seguinte: 

 
 
Exemplo 2- Orientação  
 
ASN (terça, 14 abril 2009, 20:50) Calcule a soma das coordenadas do vetor  escrito 
como combinação dos vetores   ,    e  ,  ou seja, encontre o 
valor de onde . Peço a colaboração dos meus colegas e dos tutores para 
colaborarem comigo no desenvolvimento desta questão. Desde já agradeço a colaboração de todos.  
 
JEC[Tutor] (terça, 14 abril 2009, 22:02) Olá ASN, comece assim,  

, daí obtemos um sistema de equações lineares, 
quem se habilita a encontrar este sistema para ajudarmos a colega ASN? Até mais e bom estudos. 
 
RBF (quinta, 16 abril 2009, 11:53) 
 

 
 
JEC[Tutor] Olá RBF, o que você fez está tudo certo, mas de onde você tirou a matriz A, ou seja, 
de onde ela veio? Tente encontrar o sistema de equações lineares formado pela equação vetorial 
que escrevi na mensagem anterior. Até mais e bons estudos. 
 
 
Também percebemos que neste exemplo a discussão não obteve um desfecho por parte dos 

estudantes, embora tenha sido possível perceber o contato deles através de leituras das 

mensagens anteriormente postas como uma espécie de preparação para o trabalho 

colaborativo. 

Categoria 3:  Diálogo Didático  Matemático-  O estabelecer contato fica evidente como 
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também o objetivo comum de solucionar um problema pelo diálogo e formação de um 

espírito de comunidade de aprendizagem. A relação é caracterizada pela proximidade entre 

os estudantes em relação ao posicionamento alheio, seja de concordância ou de 

discordância. Nesta comunicação, a Matemática é o tema central. São introduzidas 

informações novas e relevantes do ponto de vista da aprendizagem desses conteúdos que 

podem estimular os estudantes a posicionar-se, perceber e reconhecer perspectivas, 

avaliar a si mesmo e os colegas, reformular e desafiar os demais com novos 

questionamentos e perspectivas, como colocado pelo Modelo CI. Difere da categoria 2, 

Diálogo Matemático, por apresentar elementos característicos da colaboração e do 

interesse em resolver em grupo uma questão. Neste caso é identificado o retorno do 

estudante propositor da questão à discussão ou dos demais estudantes, em uma atitude de 

satisfação pela discussão estabelecida. Seguem os exemplos desta categoria:  

 
 
Exemplo 1 - Dúvida 
 
 
DSM (quarta, 4 março 2009, 00:20) Como podemos verificar que existem 36 segmentos em um 
paralelepípedo? 
 
CPB [Tutora] (quarta, 4 março 2009, 08:19)  Oi DSM, o que é um segmento? Me dê exemplo de 
um segmento no paralelepípedo. 
 
DSM (quarta, 4 março 2009, 22:33)Um segmento é o conjunto de todos os pontos formado entre 
em uma reta entre A e B. 
 
CPB [Tutora] (quinta, 5 março 2009, 08:01) O conjunto formado por todos os pontos da reta r 
entre os pontos A e B. Pronto DSM , agora é só contar os segmentos. 

DSM (quinta, 5 março 2009, 22:36) Olá professora, ainda não estou conseguindo ver os 36 
segmentos, só consigo contar 28 segmentos. Se for possível faça alguma demonstração. Agradeço! 

CPB [Tutora] (sexta, 6 março 2009, 09:47) Contou com os segmentos nulos também?  
 
DSM (sexta, 6 março 2009, 10:07) Obrigado professora, agora sim eu consegui verificar. 
Professora, um segmento nulo pode ser um segmento orientado? 
 
CPB [Tutora] (sexta, 6 março 2009, 10:19) Um segmento orientado nulo pode sim ser um 
segmento nulo.  
 
DSM (sexta, 6 março 2009, 13:44) Um segmento nulo determina um vetor? dois segmentos iguais 
determinam dois vetores 
 
DSM (segunda, 9 março 2009, 10:37) Um segmento orientado nulo é um vetor nulo. Dois 
segmentos iguais determinam o mesmo vetor. 
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AVC (segunda, 9 março 2009, 12:25) Olá CPB suas respostas me ajudaram muito. 
 
 
Neste diálogo percebemos que algumas questões foram levantadas e houve um desfecho 

como objetivo da discussão, além do retorno do estudante propositor do tópico. 

Percebemos a presença de depoimentos de satisfação pela discussão quando dos 

agradecimentos pelas dúvidas esclarecidas favorecendo o percurso da aprendizagem dos 

alunos envolvidos. Vejamos mais um exemplo. 

 

Exemplo 2 - Dúvida sobre vetores 
 
TAO (domingo, 8 março 2009, 15:22) Caros tutores, gostaria que me tirassem a seguinte duvida: 
Para se determinar a quantidade de vetores no paralelepípedo ou no polígono qualquer é necessário 
também contar o vetor nulo. Pois sabemos que a cada vértice há um vetor nulo mas conta-se apenas 
um vetor nulo? ou todos os nulos?  
 
CPB [Tutora] (segunda,9 março 2009,10:15) Olá TAO, tem sim que contar o vetor nulo.  
 
MAP (segunda, 9 março 2009, 11:02) Sabemos que três vetores são a base para a construção do 
paralelogramo. Nas faces há um vetor diagonal, conta como mais um vetor apesar de ser resultante 
da soma de dois já existentes?  
 
CPB [Tutora] (segunda,9 março 2009,11:21) Conta sim, já que a soma de dois vetores é um vetor. 
 
RBF (segunda, 9 março 2009, 13:15) CPB  por favor após o encerramento do prazo de envio da 
atividade 1 Vetores, você poderia colocar no fórum a solução da questão 5 "números de vetores do 
paralelepípedo, pois não consegui responde-la nem entende-la. Grato. 
 
ELR (segunda, 9 março 2009, 14:26) Olá Professores e Tutores!!! Eu já respondi o questionário 01 
e também não consegui responder o questão 05, a de contagem dos vetores no paralelepípedo, 
estou com dúvida a respeito dessa contagem e gostaria de esclarecimento. Obrigado!  
 
JEC[Tutor] (segunda,9 março 2009,16:25) Olá ELR, comece tentando encontrar todos os 
segmentos presentes no paralelogramo, depois os segmentos orientados e aí tente encontrar todos 
os vetores, não se esqueça de contar o vetor nulo e os das diagonais tanto dos polígonos das faces 
quanto os das diagonais do paralelepípedo, até mais e bons estudos.  
 
MAP (segunda, 9 março 2009, 17:26)  
28 segmentos + 8 segmentos nulos = 36 segmentos 
56 segmentos orientados + 8 segmentos nulos = 64 segmentos orientados, agora o numero de 
vetores é? 
 
JEC [Tutor] (segunda, 9 março 2009, 17:45) Agora note o seguinte, segmentos orientados 
eqüipolentes representam ou determinam o mesmo vetor (ler definição de segmento orientado 
eqüipolente), por exemplo, na seção 3.2 (página 94) do material, se observarmos a figura 1, 
notaremos que os segmentos orientados , , e são eqüipolentes, ou seja 
determinam apenas um único vetor, então , ou seja, na contagem 
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levamos em conta apenas um. Até mais e bons estudos.  
 
TAO (segunda, 9 março 2009, 20:54) obrigado tutores CPB e JEC as suas informações foram 
proveitosas e sanou minhas duvidas.  
 
ELR (terça, 10 março 2009, 19:47) Valeu tutoria, a orientação. Já tirei a dúvida, isso depois de 
muito debate e análise com os colegas de curso 
 
MSA (sexta, 13 março 2009, 00:37 
Obrigado gente, vocês me ajudaram muito nesta discussão online. Até logo... 
 
 

Neste diálogo, questões foram postas pelos estudantes à medida que discutiam. A 

participação de um maior número de alunos e o envolvimento com a temática em pauta, 

além do fato de algumas dúvidas terem sido esclarecidas, foram decisivos para a 

categorização de didático este diálogo matemático. 

 

O estudo quantitativo das categorias se deu através do número de tópicos de discussão, do 

número de mensagens inseridas e do número de participantes por categoria. Registramos 

também o número de comentários gerados por tópico de cada categoria e se os mesmos 

foram dos alunos ou dos tutores. 

 

1.4.2 PERFIL DOS ESTUDANTES E AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA DISCIPLINA 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa nos interessa analisar e identificar, no todo, por 

grupos ou individualmente, como os próprios estudantes concebem o diálogo e o que 

esperam e como avaliam a interação em seus processos de aprendizagem no contexto de 

seus cursos. Nesta fase da pesquisa dois tipos de questionário foram utilizados como 

instrumentos para  a elaboração de um perfil dos estudantes participantes do estudo quanto 

aos “modos de aprender” e para o levantamento das expectativas e a avaliação da 

disciplina relativo ao quesito “interatividade”.  

O estudo se deu através da coleta de dados utilizando os questionários Constructivism 

Online Learning Environment Survey-COLLES15 e Attitudes Towards Thinking and 

Learning Survey-ATTLS16. Esses dois questionários são disponibilizados e gerados 

                                                 
15 Uma tradução livre indica pesquisa sobre um ambiente de aprendizagem construtivista. 
16 Uma  tradução livre indicaria uma pesquisa sobre a atitude ao pensar e aprender. 
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automaticamente no Moodle, como atividade denominada de “Pesquisa de Avaliação”. 

Sendo assim, solicitamos ao professor responsável pela disciplina dois questionários do 

tipo COLLES e um questionário ATTLS.  

Esses questionários foram desenvolvidos para a avaliação de percursos de aprendizagem 

online, baseados em teorias construtivistas. Com base nos resultados, pode-se por exemplo, 

identificar os fenômenos sociais e tendências individuais que caracterizam os processos de 

aprendizagem ao longo do curso com o objetivo de avaliar a adequação das práticas 

adotadas e otimizar estes processos (TAYLOR; MAOR, 2000; DOUGIAMAS;TAYLOR, 2001; 

PULINO, 2005). 

 

 

1.4.2.1 Attitudes Towards Thinking and Learning Survey - ATTLS 
  

Ao analisar a questão interpessoal e intrapessoal dos estudantes, no que diz respeito às 

habilidades para trabalhar em colaboração, Dougiamas e Taylor (2001), propuseram a  

teoria sobre “modos de saber” originalmente desenvolvida no campo das pesquisas sobre 

questões de gênero e fruto de pesquisas conduzidas há mais de 25 anos. Estes estudos 

resultaram em um instrumento de pesquisa para examinar a qualidade do discurso em um 

ambiente colaborativo. Assim, a Teoria do Saber Conectado e Destacado oferece 

perspectivas de observação das interações humanas descrevendo dois modos em que as 

pessoas avaliam e aprendem as coisas que vêem ou que ouvem (PULINO, 2005). 

 

Segundo esta perspectiva, pessoas com valores de saber conectado (connected knower - 

CK) maiores, dizem os estudiosos da temática, tendem a ver os processos de aprendizagem 

como experiências prazerosas, cooperam com maior freqüência, procuram ser agradáveis e 

demonstram interesse em construir a partir da idéia dos outros. Enquanto as pessoas com 

valores de saber destacado (separate knower- SK) mais altos tendem a ter uma posição 

mais crítica e criar polêmicas. Não achamos a tradução dos dois termos apropriada para 

expressar esses estilos de aprendizagem por favorecer interpretações com significados 

diferentes dos considerados. No entanto, como esses termos aparecem nos gráficos gerados 

automaticamente pelo Moodle, os utilizaremos neste trabalho. 
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O termo “connected”, na nossa interpretação, qualifica um estudante que, em um contexto 

colaborativo, considera a posição do outro, a opinião do outro, a interação com o outro e a 

experiência do outro e relaciona, de modo direto, o seu processo de aprendizagem com 

esses elementos de forma afetuosa. O termo “separate”, ao contrário, qualifica um 

estudante que tem a preocupação de argumentar de modo contrário, em ser objetivo, 

submeter a julgamento, discordar e identificar pontos fracos, colaborando de forma mais 

impessoal e mais crítica.  

 

Estes dois estilos de aprendizagem são independentes e são reflexos das atitudes das 

pessoas em relação à aprendizagem e não das capacidades de aprender ou do poder 

intelectual que elas possuem. Porém, para que um grupo de aprendizagem baseado na 

interação com foco na colaboração seja eficaz, o ideal é que cada pessoa seja capaz de 

proceder segundo os dois modos de saber. Contudo, o saber pessoal pode estar em 

qualquer faixa entre os modos de saber conectado e destacado. Estatisticamente, o saber 

destacado tem sido associado ao sexo masculino enquanto que o saber conectado ao sexo 

feminino (DOUGIAMAS;TAYLOR, 2001; PULINO, 2005). 

 

Segundo Pulino (2005), o ATTLS é um instrumento desenvolvido por Galotti et al (1999) 

para medir a proporção em que uma pessoa tem um comportamento conectado ou 

comportamento destacado. É uma pesquisa que analisa a postura dos participantes perante 

a aprendizagem e a reflexão crítica. 

 

O questionário da pesquisa é composto por vinte afirmações, entre as quais dez identificam 

o comportamento destacado e as dez restantes, o comportamento conectado de um 

estudante. As sentenças são apresentadas de acordo com a numeração mostrada no Quadro 

2 à seguir, e não são separadas por tipo de comportamento, como assim fizemos.  
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Quadro 2 - Sentenças do questionário ATTLS 
 

Aprendizagem destacada Aprendizagem conectada 
1 Eu gosto de fazer a parte do advogado do diabo - 
argumentar em modo contrário ao que alguém está 
dizendo. 

3 Quando discuto questões polêmicas, tendo a 
colocar-me na posição dos outros para entender o 
ponto de vista deles. 

2 Quando faço análises, procuro ser muito 
objetivo. 

6 A empatia facilita a compreensão das opiniões 
de outros, diferentes das minhas. 

4 Quando avalio uma argumentação, me concentro 
na qualidade do discurso, e não na pessoa que o 
apresenta.  

7 Quando as opiniões de uma pessoa me parecem 
totalmente estranhas, procuro me colocar no lugar 
dessa pessoa, para entender o porquê dessas 
opiniões. 

5 Acho que posso reforçar a minha posição 
discutindo com alguém que não concorda comigo.  

9 Sou mais propenso(a) a tentar compreender a 
opinião de alguém do que a julgá-la. 

8 Pode-se afirmar que o meu modo de analisar as 
coisas é como 'submetê-las a julgamento' porque 
considero todas as evidências com muita atenção. 

10  Procuro refletir junto com os outros em vez de 
ser contrário a eles. 

11  Freqüentemente discordo de autores de livros 
que leio, e procuro uma explicação lógica que 
comprove que eles estão errados. 

13  Gosto de ouvir as opiniões de outras pessoas 
com background diferente do meu - isto me ajuda 
a compreender porque as mesmas coisas são vistas 
de formas tão diversas. 

12. Avalio as argumentações segundo critérios 
precisos. 

15 Sinto que a melhor forma de atingir a minha 
própria identidade é interagir com diversos tipos 
de pessoas. 

14. Tento indicar o ponto fraco dos argumentos 
dos outros para ajudá-los a esclarecer as idéias 
apresentadas. 

16 Estou sempre interessado(a) em saber por que 
as pessoas dizem e acreditam em certas coisas. 

19 Quando resolvo problemas, dou mais valor ao 
uso da lógica e da razão do que à satisfação dos 
meus interesses pessoais. 

17 O aspecto mais importante da minha educação 
tem sido aprender a entender pessoas que são 
diferentes de mim. 

20 Eu me dedico a descobrir o que está 'errado' 
nas coisas. Por exemplo, procuro argumentações 
insuficientes em interpretações literárias. 

18 Gosto de entender a experiência prévia das 
outras pessoas, e o que as levou a sentirem o que 
sentem. 

 

 

O enunciado do questionário17 tal qual aparece no Moodle, transcrito a seguir, demonstra a 

preocupação em fazer com que o estudante se sinta confortável e seja sincero em suas 

respostas, uma vez que não tem peso na nota do participante. Mediante a escolha dessa 

atividade no sistema Moodle, o enunciado apresentado é criado automaticamente, não 

havendo a necessidade de formulação do mesmo pelo professor. 

 

O objetivo deste questionário é fazer uma pesquisa sobre as posturas dos 
participantes do curso perante a aprendizagem e a reflexão crítica. Cada 
item abaixo consiste em uma afirmação que descreve posturas e atitudes  

                                                 
17 Para fins ilustrativos, visão do questionário ATTLS no Moodle está disponibilizado no Anexo B. 
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que você pode assumir ao longo deste curso. Reflita sobre cada item e 
decida se as afirmações são válidas em relação a você mesmo e em que 
medida. Depois, escolha a opção correspondente às suas conclusões.  
Não há respostas certas ou erradas, nós estamos interessados apenas na 
sua opinião. Todas as respostas dadas são confidenciais e não tem 
nenhum impacto sobre a avaliação do participante. Agradecemos a sua 
colaboração. 

 

Quando os alunos finalizam o questionário, o Moodle apresenta automaticamente o 

resultado em comparação com a média da turma através de um gráfico. O professor 

também pode analisar as opções de cada aluno identificando a posição de cada um em 

relação ao grupo. Quanto às alternativas de resposta têm-se as opções: discordo 

completamente, discordo em parte, não concordo nem discordo, concordo em parte e 

concordo plenamente para cada questão. 

 

Os resultados podem ser exibidos pelo Moodle nas formas Sumário, Escalas, e Perguntas 

com separação dos alunos por polo (grupos), todos juntos ou individualmente. Na forma 

Sumário temos, em um único gráfico, as informações relativas às duas formas de 

aprendizagem Conectada e Destacada no eixo horizontal e as opções de concordância no 

eixo vertical. Na forma Escalas temos dois gráficos separados por tipo de aprendizagem 

com as respectivas sentenças dos modos Conectado e Destacado, no eixo horizontal, e no 

eixo vertical as opções para concordância das mesmas como no formato Sumário. É 

também possível a análise sentença por sentença, uma em cada gráfico, na forma 

Perguntas. Em Estudantes, o professor visualiza todos os nomes dos alunos que 

responderam ao questionário com links aos respectivos gráficos, podendo ser feita uma 

análise individual ou em comparação com o restante dos alunos. É possível fazer 

downloads dos dados completos dos resultados das Pesquisas de Avaliação em formato 

compatível com Excel, SPSS ou outro pacote. 

 

1.4.2.2      Constructivist Online Environment Survey - COLLES 

Para relacionar a concepção de diálogo e de colaboração construída neste estudo a partir da 

revisão de literatura e da observação da disciplina, com a leitura dos elementos que 

envolvem essa temática, na perspectiva dos alunos,  aplicamos o questionário COLLES. 
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O questionário COLLES foi projetado para monitorar as práticas de aprendizagem online e 

verificar se estas práticas se configuram como processos dinâmicos favorecidos pela 

interação. Portanto, ajuda na avaliação da qualidade de um ambiente de aprendizagem 

online, a partir de uma perspectiva sócio-construtivista, e retrata em que medida o processo 

de aprendizagem corresponde às expectativas dos alunos. 

O questionário é formado por 24 declarações distribuídas em 6 grupos relativos aos 

seguintes pontos: Relevância, Reflexão Crítica, Interatividade18, Apoio dos tutores, Apoio 

dos colegas e Compreensão. Segundo informações colhidas no Moodle, estão associados 

aos grupos, às seguintes problemáticas:   

 

Relevância Quão relevante é o processo de aprendizagem para a vida profissional do 
participante?  

Reflexão Crítica As atividades online estimulam os processos de reflexão crítica dos alunos?  

Interatividade Até que ponto os diálogos online são ricos, considerando um contexto 
educativo?  

Apoio dos Tutores Em que medida as atividades dos tutores favorecem o desenvolvimento de 
habilidades de participação no curso online?  

Apoio dos Colegas Os colegas se apóiam e se encorajam mutuamente em modo sensível?  

Compreensão Os participantes e os tutores compreendem bem as comunicações recíprocas? 

 

 

O Quadro 3, a seguir, apresenta as sentenças que compõem a pesquisa de avaliação 

dividida por grupos e na ordem exata em que aparecem para os estudantes. Os elementos 

que compõem este questionário estão, em diferente níveis, relacionados com a proposta da 

pesquisa. Mas todos ajudam a entender como os estudantes concebem o diálogo com os 

colegas e com os tutores e, pelas razões apresentadas, serão analisados buscando-se 

identificar as expectativas dos estudantes e como perceberam esses elementos no contexto 

da disciplina, uma vez finalizada. 

 

 
                                                 
18 No Moodle usa-se a expressão interatividade em vez de interação para os processos sociais. Para 
mantermos o padrão da linguagem do Moodle utilizaremos o termo interatividade. Discutiremos estas 
questões no próximo capítulo. 
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Quadro 3 - Pesquisa de Avaliação COLLES - Sentenças comuns para os três questionários 
 

Neste curso... 

Relevância 

1 A minha 
aprendizagem é 
focalizada em 
assuntos que me 
interessam. 

2 O que eu estou 
aprendendo é 
importante para a 
prática da minha 
profissão 

3 Eu aprendo 
como fazer para 
melhorar o meu 
desempenho 
profissional. 

4 O que eu aprendo 
tem boas conexões 
com a minha 
atividade 
profissional. 

Reflexão Crítica 
5 Eu reflito sobre 
como eu 
aprendo. 

6 Faço reflexões 
críticas sobre as 
minhas próprias 
idéias. 

7 Faço reflexões 
críticas sobre as 
idéias dos outros 
participantes. 

8 Faço reflexões 
críticas sobre os 
conteúdos do curso 

Interatividade 

9 Eu explico as 
minhas idéias 
aos outros 
participantes. 

10 Peço aos outros 
alunos explicações 
sobre as idéias 
deles 

11 Os outros 
participantes me 
pedem 
explicações 
sobre as minhas 
idéias. 

12 Os outros 
participantes 
reagem às minhas 
idéias. 

Apoio dos 
tutores 

13 O tutor me 
estimula a 
refletir. 

14 O tutor me 
encoraja a 
participar. 

15 O tutor ajuda 
a melhorar a 
qualidade dos 
discursos 

16 O tutor ajuda a 
melhorar o 
processo de 
reflexão 
autocrítica. 

Apoio dos 
colegas 

17 Os outros 
participantes me 
encorajam a 
participar. 

18 Os outros 
participantes 
elogiam as minhas 
contribuições. 

19 Os outros 
participantes 
estimam as 
minhas 
contribuições 

 
20 Os outros 
participantes 
demonstram 
empatia quando me 
esforço para 
aprender. 

Compreensão 

21 Eu 
compreendo bem 
as mensagens 
dos outros 
participantes 

22 Os outros 
participantes 
compreendem bem 
as minhas 
mensagens. 

23 Eu 
compreendo bem 
as mensagens do 
tutor. 

 
24 O tutor 
compreende bem 
as minhas 
mensagens. 
 

 

Estas questões podem ser tratadas em três momentos diferentes, através de três tipos de 

questionário COLLES: Expectativas, Expectativas/Experiência Efetiva e Experiência 

Efetiva. No entanto, na nossa pesquisa utilizamos o questionário COLLES Expectativas e 

COLLES Experiência Efetiva.  

O COLLES denominado de Expectativas, foi disponibilizado no início do curso com o 

intuito de levantar as expectativas dos alunos, através da frequência desejada por eles, 

sobre as situações apresentadas. O enunciado está transcrito à seguir: 

O objetivo deste questionário é fazer uma pesquisa sobre as suas 
expectativas em relação ao seu processo de aprendizagem neste curso. 
Cada frase abaixo é uma declaração que descreve situações que podem 



 

 

57

 
 

 
 

caracterizar o seu processo de aprendizagem neste curso. Reflita sobre 
cada declaração e, depois, selecione a opção que descreve melhor a 
freqüência em que você gostaria que as situações descritas ocorressem 
neste curso (freqüência desejada). Não há respostas certas ou erradas; 
nós estamos interessados apenas na sua opinião. Todas as respostas 
dadas são confidenciais e não tem nenhum impacto sobre a avaliação do 
participante.  Agradecemos a sua colaboração. 

O COLLES chamado de Experiência Efetiva, propõe a relação entre as expectativas dos 

participantes e sua experiência efetiva ao final do curso, como podemos perceber no 

enunciado transcrito a seguir. Eles foi disponibilizado nas ultimas semanas do curso. 

O objetivo deste questionário é fazer uma pesquisa sobre a medida em 
que as atividades deste curso favorecem o seu processo de 
aprendizagem. Cada frase abaixo é uma declaração que descreve 
situações que podem caracterizar o seu processo de aprendizagem neste 
curso.Reflita sobre cada declaração e, depois, selecione a opção que descreve 
melhor a freqüência em que as situações descritas ocorrem neste curso. Não há 
respostas certas ou erradas; nós estamos interessados apenas na sua opinião. 
Todas as respostas dadas são confidenciais e não têm nenhum impacto sobre a 
avaliação do participante. Agradecemos a sua colaboração. 

 
Embora existam três tipos de questionário COLLES, os enunciados diferem basicamente 

quanto ao tempo verbal empregado específico para cada momento da sua aplicação. 

Quanto às alternativas para as respostas, as opções são: quase nunca, raramente, algumas 

vezes, frequentemente e quase sempre, para qualquer um dos três questionários.  

 

No enunciado19 do COLLES, como do ATTLS,  fica claro que não há respostas certas ou 

erradas e que o interesse é apenas na opinião pessoal dos alunos. As pesquisas de avaliação 

do Moodle não são anônimas, os alunos não veem os resultados de seus colegas mas o 

professor tem acesso ao resultado de cada aluno. A atividade não tem nenhum impacto 

sobre a avaliação do participante e, após ter finalizado, o aluno pode comparar o seu 

resultado pessoal com a média da turma que é apresentado em forma de gráfico no 

ambiente. 

 

Como ocorre com o ATTLS, os resultados do COLLES podem ser exibidos pelo Moodle 

nas formas Sumário, Escalas, e Perguntas com separação dos alunos por pólo (grupos), 

todos juntos ou individualmente e ainda fazer downloads dos dados completos. 

                                                 
19 Para fins ilustrativos, a visão do questionário COLLES no Moodle está disponibilizado no Anexo C. 
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Na forma Sumário, temos em um único gráfico as informações relativas às frequências 

distribuídas pelos seis grupos de tema. Na forma Escalas temos seis gráficos, um para cada 

grupo de tema, juntamente com os resultados das escolhas das frequências selecionadas. É 

também possível a análise sentença por sentença, uma em cada gráfico, na forma 

Perguntas. Em Estudantes, o professor visualiza todos os nomes dos alunos que 

responderam ao questionário com links aos gráficos podendo-se fazer análises individuais 

ou comparativas com o restante dos alunos. Utilizamos em nossa pesquisa diferentes 

formas de visualização gráfica e de detalhamento dos resultados dos questionários ATTLS 

e COLLES de acordo com as nossas necessidades de interpretação. 

 

1.4.3  TRATAMENTO DOS DADOS, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE   
 

Com vista a responder às perguntas de pesquisa propostas nesta tese, os dados foram 

tratados e organizados segundo conceitos da Estatística básica. Para que os dados fossem 

facilmente interpretados, construímos tabelas e gráficos além de utilizar algumas medidas 

de tendência central como a moda e a média. 

 

Iniciamos a discussão avaliando a disciplina quanto à proposta de aprendizagem baseada 

no diálogo através da metodologia e utilização dos fóruns. Para avaliarmos a dinâmica dos 

fóruns, discutimos as categorias criadas para os tópicos de discussão, as discussões 

essencialmente matemáticas e não matemáticas, e o apoio dos tutores e colegas através dos 

comentários realizados. Quantificamos esses dados para uma análise mais apurada. Foram 

observados todos os fóruns disponibilizados na disciplina, mas categorizamos apenas os 

que trataram de questões matemáticas. 

 

Com a finalidade de analisar como as práticas colaborativas baseadas no diálogo 

contribuíram para a aquisição de novos conhecimentos e de como os diálogos didáticos 

matemáticos ocorrem em contexto reais, juntamente com a transcrições das interações dos 

alunos e tutores nos fóruns, destacamos os elementos intenção, finalidade ou objetivo da 

mensagem posta; a duração e o lapso temporal entre as mensagens; o comportamento dos 

alunos na discussão de acordo com o Modelo de Investigação cooperativa - CI; a natureza 

e articulação dos registros de representação matemáticos; a escrita matemática através dos 
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recursos disponíveis (LaTex,  editor WIRIS ou Equation). Esta foi uma etapa de 

tratamento tanto qualitativo quanto quantitativo dos dados.  

 

Com o levantamento do perfil dos alunos sobre suas formas de aprendizagem (conectada e 

destacada) no geral e sobre as suas concepções e expectativas referentes aos elementos, 

relevância, reflexão crítica, interatividade, apoio dos tutores, apoio dos colegas e 

compreensão, podemos correlacionar essas informações com os dados por nós obtidos 

afim de tornar mais clara esta questão. Utilizamos os resultados desses questionários para 

investigar o comportamento dos alunos que participaram exclusivamente dos diálogos 

didáticos matemáticos em comparação com os demais, tanto nos modos de aprender 

quanto no quesito interatividade, o que nos permitiu refinar o perfil desses alunos em 

particular. 
 

 

1.5 OS DEMAIS CAPÍTULOS DA TESE  
 

No capítulo 2, O Ensino e a Aprendizagem na Educação a Distância, apresentamos um 

breve histórico sob a perspectiva das possibilidades de comunicação mediada de cada 

modelo de EaD. Situamos na Educação Online, a aprendizagem colaborativa e os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem como elementos de uma transição paradigmática na 

Educação. Apresentamos estudos sobre as formas de interação existentes na EaD e do 

ponto de vista das necessidades de aprendizagem do aluno adulto, consideramos os 

princípios da Andragogia. Por fim, apresentamos algumas concepções de diálogo presentes 

nas teorias de Educação a Distância como a Teoria do Diálogo Didático Mediado e a 

Teoria da Distância Transacional.  

No capítulo 3, intitulado O “fazer” Matemática, apresentamos o estado atual do ensino de 

Matemática com foco nas possibilidades para o diálogo e nas trocas de fazer Matemática 

na Educação a Distância. Consideramos necessários estudos que esclarecessem sobre a 

natureza dos objetos matemáticos, linguagem e os registros utilizados nessas atividades. 

Para aprofundar nossos argumentos, utilizamos a teoria dos Registros de Representação 

Semiótica e a teoria da Resolução de Problemas. Comentamos conceitos e elementos que 
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compõem o espaço teórico do Cálculo Vetorial e da Geometria Analítica. Para 

compreender o “fazer” matemática online apresentamos algumas ferramentas para a 

comunicação e para a escrita específica relatando experiências de instituições brasileiras e 

de outros países. Ainda fizemos considerações sobre o curso de Licenciatura em 

Matemática a Distância da UFPB e como o Ambiente Virtual Moodle tem proporcionado o 

“fazer” matemática através do fórum de discussão e das ferramentas disponíveis. 

No capítulo 4, Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, iniciamos com 

apresentações gerais sobre os fóruns na disciplina e posterior discussão da categorização 

dos mesmos. Seguindo a sequência temática da disciplina, transcrevemos e discutimos as 

conversas dos alunos e tutores da categoria Diálogo Didático Matemático. Ainda,  

apresentamos os resultados dos questionários ATTLS e COLLES sobre as concepções e 

expectativas dos alunos no contexto de ambientes colaborativos de aprendizagem.  

Com base na fundamentação teórica desenvolvida e a partir dos dados da pesquisa, 

apresentamos as análises pertinentes ao estudo, no capítulo 5, Análise dos resultados da 

pesquisa 

Em Considerações Finais, capítulo 6, retomamos os nossos objetivos e os 

correlacionamos com a análise feita anteriormente. Destacamos tanto os aspectos de 

relevância levantados pelo trabalho e as respostas aos problemas de pesquisa enunciados, 

quanto as limitações da mesma e as indicações para futuros estudos. 
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO  NA EAD: 

 UMA PERSPECTIVA PARA O  ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  NO MOODLE 

 

 
 
 

Capítulo 2 O ENSINO E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

 

 

A Educação a Distância não é um fenômeno da contemporaneidade. Na realidade ela é 

uma modalidade de ensino e aprendizagem utilizada por milhões de pessoas há pelo menos 

cento e cinquenta anos, desde a democratização da escrita e da invenção da imprensa. A 

Educação a Distância  não teve início apenas com o uso da Internet, o seu formato ao longo 

do tempo sofreu forte intervenção humana ancorada nos avanços tecnológicos que 

emergiam. Por esta razão, autores como Garcia Aretio (2001), Otto Peters (2006), Greville 

Rumble (2000) e Michael Moore (2007) descrevem as transformações da EaD na história, 

demarcando gerações as quais servem para indicar não apenas as tecnologias 

comunicativas empregadas como também as metodologias aplicadas. 

 

Como veremos, na história da EaD, os antigos recursos não foram desprezados mas sim  

incorporados aos modelos mais recentes à medida que também foram adotadas novas 

ferramentas. Com o avanço das tecnologias, a EaD incrementou suas potencialidades como 

modalidade educativa mediada e viabilizou a diversificação e o aprimoramento dos fluxos 

comunicativos entre seus agentes. Da comunicação “um para um”, baseada na entrega 

domiciliar de conteúdo, e “um para muitos” baseada na difusão em massa a partir de uma 

fonte radiodifusora, passou a propor a comunicação de “todos para todos” (SARTORI, 

2006). Saber mediatizar, neste contexto é, portanto, saber aplicar o apoio de caráter técnico 

que facilita de forma direta a comunicação, direcionada para a consecução dos objetivos da 

aprendizagem (ARETIO, 2001). 
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2.1  A COMUNICAÇÃO MEDIADA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

 

A Educação a Distância teve início ainda quando o meio de comunicação básico era o 

texto, inicialmente manuscrito, e a instrução, por correspondência. No final do século XIX, 

as pessoas que desejassem estudar em casa ou no trabalho poderiam pela primeira vez 

obter instrução de um professor a distância. Isso ocorria por causa do desenvolvimento da 

impressa, dos serviços postais confiáveis e baratos e das redes ferroviárias.  

 

O ensino por correspondência, como ficou conhecida essa primeira geração da Educação a 

Distância, teve como país precursor os Estados Unidos que ofereciam cursos sem nenhum 

valor acadêmico para agricultores e pecuaristas, ensinando técnicas de plantio e sobre 

cuidados com os rebanhos (ARETIO, 2001; BELONNI, 2006; PETERS, 2006; MOORE; 2007; 

LITWIN, 2001). Usufruíram do ensino por correspondência mulheres a quem era negado em 

grande parte o acesso às instituições educacionais formais; os adolescentes e os jovens 

residentes em regiões agrícolas e em zonas geográficas distantes dos grandes centros 

urbanos e dos serviços educativos gerais e convencionais; os adultos que por imperativos 

laborais não podiam frequentar as instituições clássicas de ensino e também pessoas 

hospitalizadas que por algum tipo de restrição física ficavam impedidos de seguir cursos 

convencionais em uma sala de aula (PETERS, 2006; MOORE 2007; ARETIO, 2001).  

 

Não existiam nessas primeiras iniciativas muitos recursos interativos, visto que a prática de 

ensino se restringia muito a simples entrega por escrito de uma aula no modelo presencial. 

Sendo assim, a única forma de comunicação entre professor e alunos era de caráter textual. 

O desenho pedagógico era totalmente centralizado na fonte, ou seja, na instituição 

provedora do ensino. O atendimento era endereçado, o que permitiu que a EaD acontecesse 

de forma individualizada. Aos poucos, segundo Aretio (2001), algumas ações refletiram a 

preocupação em se fazer uma versão mais interativa deste material escrito, o que resultou 

na elaboração de guias de estudos; introduções sistemáticas de atividades complementares 

a cada sessão; cadernos de trabalho, de exercícios e de avaliação de forma que, em 

conjunto, promovessem algum tipo de relação do estudante com a instituição, com o 

material e com o autor do texto; o tutor com a função de responder, por correio, às dúvidas 
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apresentadas e devolver os trabalhos corrigidos, além de motivar o aluno para que ele não 

abandonasse os estudos. Pelas vantagens do meio impresso que são acessibilidade, 

facilidade de ser transportado e utilizado, além de associado a qualquer outro meio,  sua 

utilização é justificada até hoje como recurso didático no ensino a distância. 

 

Denominado ensino multimeios, por fazer referência ao uso de múltiplos (multi) meios 

como recurso didático, este modelo se desenvolveu na segunda metade do século XX, por 

volta dos anos 60, integrando ao uso do material impresso os meios de comunicação 

audiovisuais. O rádio e a televisão são os principais recursos de comunicação desta 

geração, juntamente com a utilização do telefone. O desenho pedagógico consiste na 

emissão massificada, não personalizada. A concepção pedagógica é predominantemente 

bancária, uma vez que se caracteriza por entrega de conteúdos sem a possibilidade da 

comunicação entre os alunos e professores. 

 

Entre as vantagens do uso do rádio aplicadas à educação, podemos dizer que ele oferecia 

informação atualizada, e que muitas vezes não estava formulada no texto. Mas em 

contrapartida, a qualidade da sintonia ou os horários dos programas dificultavam os 

estudos. O que não acontece, por exemplo, com as fitas de áudio cassete. Com a televisão e 

o vídeo, vieram as possibilidades de unir som e imagem. Embora a televisão impusesse um 

comportamento passivo, obrigando os estudantes a se submeterem a horários fixos e a 

pensar em uma velocidade predeterminada, ela foi considerada como um meio de grande 

importância para a Educação a Distância, atraindo uma quantidade significativa de 

estudantes em todo mundo.  

 

Apesar dos esforços desta geração para resolver os problemas de comunicação com os 

alunos e entre eles próprios, esta permaneceu basicamente unidirecional, exceto na troca de 

informações por telefone, que não era o meio principal do modelo, mas que aproximava 

professores e alunos. As características fundamentais desses dois primeiros modelos de 

EaD relacionam-se com a produção e distribuição de materiais e com aprovação e 

validação dos resultados da aprendizagem através de exames. Nesta fase, o contato pessoal 

era quase inexistente ou de difícil realização, dado o grande número de estudantes que 

atingiu. A comunicação acontecia em um único sentido e ocasionalmente, apoiada por 
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contatos presenciais quando ocorriam os exames (ARETIO, 2001; BELLONI, 2008, SARTORI, 

2006). 

 

A partir da década de 1970, foram criadas e se expandiram as Universidades Abertas20. 

Segundo Moore e Kearsley (2007), elas foram responsáveis por um período de mudanças 

importantes na educação a distância resultante das diversas experiências com novas 

modalidades de organização da tecnologia e de recursos humanos. Segundo os autores, elas 

se estruturaram de tal forma que foi possível ter uma “instituição autônoma, autorizada a 

conceder diplomas, com controle sobre seus fundos e seu próprio corpo docente” (MOORE; 

KEARSLEY, 2007, p.36).  

 

Os recursos utilizados nessas universidades abertas incluíam guia de estudo impresso e 

orientação por correspondência, transmissão por rádio e televisão, fitas de áudio gravadas, 

conferências por telefone, kits para experiência em casa e recursos para uma biblioteca 

local. Com as universidades abertas, passaram a existir tanto os contatos face  

a face nas instituições e locais de apoio, quanto a comunicação via Internet. A University 

of Wisconsin nos Estados Unidos e a Universidade da Grã-Bretanha Open University são 

citadas como as mais importantes para a consolidação da EaD, mas outras universidades 

também investiram nesta modalidade quando ainda havia uma visão cética do potencial 

educativo desta forma de ensino. A citar, a Universidade Nacional de Educação a Distância 

(UNED) na Espanha e a Fernuniversität de Hagen na Alemanha, por volta de 1970, e a 

UNISA na África do Sul, reconhecida oficialmente como uma universidade voltada 

exclusivamente à EaD desde 1946. 

 

Na metade da década de 1980 e início da década de 1990, para Aretio (2001), mais um 

modelo de EaD apareceria. Desta vez caracterizada pelo  ensino telemático: integração das 

telecomunicações com outros meios educativos mediante a informática. Desta forma a EaD 

passa a ser mediatizada  pelas emissoras de rádio e televisão, além de áudio e 

videoconferências. Seu principal diferencial estava no fato de que professores e alunos 

podiam comunicar-se tanto de forma síncrona como assíncrona através dos diversos meios. 
                                                 
20 O termo “aberta” qualifica tanto a aprendizagem quanto a instituição. Em  sua essência está a  flexibilidade 
da instituição quanto ao acesso da mesma e eliminação de restrições. Relativo à  aprendizagem, o conceito 
sugere maior autonomia dos estudantes para selecionar o conteúdo a estudar, que método, meio ou caminho a 
adotar; que ritmo, onde e quando aprender, como será a natureza da avaliação e quais serão os conteúdos 
posteriores, e etc. (ARETIO, 2001; BELLONI,2008) 
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Com a teleconferência por áudio e vídeo foi possível a primeira interação em tempo real 

entre estudantes e com instrutores com auxílio da World Wide Web (ARETIO, 2001).  

 

A partir da segunda metade dos anos 90, em sintonia com o desenvolvimento e 

disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação, a EaD  passou a incorporar 

multimeios interativos e a comunicação mediada por computador. Em síntese, a 

comunicação educativa através da Internet. Conhecida como ensino via internet, esta 

geração  acompanha-se dos conceitos de campus virtual, ensino virtual e aulas virtuais 

online. As aulas virtuais baseadas no computador e na Internet acoplam os demais meios 

em uma única plataforma de comunicação, além do material impresso. Utilizando 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem21 temos um modelo de EaD que utiliza os mesmos 

serviços que a Internet oferece aos seus usuários comuns, representando praticidade e 

diminuição nos custos. Em um único espaço de comunicação esses ambientes dispõem de 

ferramentas de fóruns, salas de bate-papo, correio eletrônico, vídeo e áudio, integrado ao 

material impresso, herdado do ensino por correspondência.  

 

No entanto, Aretio (2001) ainda considera uma geração mais atual, essencialmente 

derivada da quarta. Diferentemente das anteriores, especialmente da  primeira e da 

segunda, em que os custos variáveis apresentam crescimento proporcional ao número de 

alunos matriculados, esta traz consigo o potencial da diminuição significativa dos custos 

relacionados à economia de escala e de custos de efetividade, quando comparados aos da 

EaD tradicional ou ao sistema convencional de educação. Do ponto de vista pedagógico, a 

quinta geração da EaD possibilita experiências pedagógicas personalizadas com efetivos 

serviços pedagógicos e administrativo de apoio ao estudante e uma melhor qualidade da 

tutoria, com custos per capita significativamente menores.  

 

O Quadro 4, a seguir, resume as características das quatro gerações de EaD demarcadas 

pelas tecnologias implantadas e pelas características da comunicação de 1850 até 2005. 

 

Há registros que a Educação a Distância no Brasil surgiu mais ou menos na mesma época 

que na maioria dos países do mundo ocidental, estando entre os principais, especialmente 

                                                 
21 AVA, ou Sistema de Gestão da Aprendizagem - SGA ou Learning Manegement System - LMS ou 
Plataformas Educacionais. 
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até os anos 1970 (FRANCO, 2006).  A partir dessa época, e até o final do milênio, o Brasil 

apresentou uma queda e momentos de estagnação em relação às demais nações, 

provocados por ausência de políticas públicas para o setor (ALVES, 2009). Reaparece 

apresentando novo crescimento, gerando uma nova fase de prosperidade e 

desenvolvimento.  
  

Quadro 4 - Gerações de Educação a Distância 
 

 
 

 
1ª Geração: 

correspondência 

 
2ª Geração: 
telemático 

 

 
3ª Geração: 
multimeios 

 

 
4ª Geração: 
 via internet 

 
 

Período de 
Tempo 

 
1850 - 1960 

 

 
1960 - 1985 

 
1985 - 1995 

 
1995 - 2005 

 

 
Canal 

principal 

 
Uma tecnologia 
predominante 

 

 
Múltiplas 

tecnologias sem 
computadores 

 
Múltiplas tecnologias 
incluindo as redes de 

computadores  
 

 
Múltiplas tecnologias incluindo o 

começo das tecnologias 
computacionais com banda larga 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meios 
 

 
⋅ Papel impresso 

(1890+) 
⋅ Radio (1930) 
⋅ Televisão  
(1950-60) 

 

 
⋅  Papel impresso 
⋅  Fitas de áudio 
⋅  Televisão 
⋅  Fitas de vídeo 
⋅  Fax  

 

 
⋅ Correio eletrônico 
⋅ Programas de computador 

e materiais 
armazenados em 
disquete e CD  

⋅ Redes de computadores  
⋅ Audioconferência  
⋅ Seminários e 

videoconferências 
mediadas por satélite e  
à cabo 

⋅ Internet 
⋅ Chat 
⋅ Fax 
⋅ Telefone 
⋅ Papel impresso 

 
⋅ Correio eletrônico 
⋅ Programas de computador e 

materiais armazenados em 
disquete e CD 

⋅ Redes de computadores e 
experiências de aprendizagem 
individualizadas, 
personalizadas e interativas por 
vídeo e ao vivo 

⋅  Videoconferência; 
⋅  Seminários e videoconferências 

mediadas por satélite a cabo 
⋅ Internet  
⋅ Chat 
⋅ Fax;  
⋅ Telefone; 
⋅ Papel impresso 
 

 
 
 
 
 
 
 

Característica 
da 

comunicação 
 
 

 
⋅  Comunicação 
em um sentido 
principalmente 

 
⋅  Interação entre a 
instituição e o 
estudante por 
telefone ou 
correio 

 
⋅  Apoiada por 
ajudas 
presenciais e 
tutores de alunos 
ocasionalmente 

 

 
⋅  Comunicação 
em um sentido 
principalmente 

 
⋅  Interação entre a 
instituição e o 
estudante por 
telefone, correio 
ou fax 

 
⋅  Apoiada  por 
encontros 
ocasionalmente 

 

 
⋅  Significativa 
comunicação da 
instituição aos estudantes 
via papel impresso, 
programas de 
computadores e 
videoconferências 

 
⋅ Possibilidade de 
comunicação interativa 
nos dois sentidos, 
síncrona e assíncrona 
entre a instituição e os 
estudantes e entre os 
próprio estudantes 

 
⋅ Internet facilita o acesso 
aos textos, gráficos e 
pequenos vídeos 

 
⋅  Possibilidade de interação 
bidirecional em tempo real e 
mediante áudio e vídeo  

 
⋅ Comunicação síncrona e 
assíncrona entre a instituição e os 
estudantes e entre os próprio 
estudantes 

 
⋅  Transmissão completa mediante 
vídeo digital com conteúdo 
disponível na Internet e na WWW 

 
⋅ Ampla programação de vídeos 
digitais disponíveis  

 

  
Fonte: Adaptado de Aretio (2001, p. 51) 
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A EaD surge no Brasil com o ensino por correspondência pouco antes de 1900, onde 

circulavam anúncios em jornais no Rio de Janeiro oferecendo cursos profissionalizantes, 

por exemplo de datilografia, por professoras particulares. Além dessas ações isoladas, a 

instalação das Escolas Internacionais, cuja unidade de ensino era uma filial norte-

americana, foi o marco de referência oficial em 1904. Nos vinte primeiros anos tivemos, 

portanto, apenas uma única modalidade, a exemplo, por sinal, de todos os outros países.  

 

A educação via rádio foi o segundo meio de transmissão a distância do saber no Brasil. 

Programas privados foram sendo implantados a partir de 1937 com a criação do Serviço de 

Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. Destaque para a Escola Rádio-Postal e 

A Voz da Profecia, criada pela Igreja Adventista em 1943. O Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac) iniciou suas atividades em 1946 e desenvolveu no Rio 

de Janeiro e em São Paulo. A Universidade do Ar, que em 1950 atingiu 318 localidades 

(ALVES, 2009). Iniciativas da Igreja Católica tanto no nordeste quanto no sul do país 

criaram algumas escolas radiofônicas dando origem ao Movimento de Educação de Base. 

Projetos como o Mobral, vinculado ao Governo Federal  prestaram auxílio a esta tarefa de 

inserção da EaD no Brasil. No entanto, com a revolução em 1969 algumas iniciativas 

foram abortadas e a censura praticamente liquidou  a rádio educativa brasileira. 

 

Quanto ao uso da TV para fins educativos, vale a pena mencionar a iniciativa bem 

sucedida da Fundação Roberto Marinho com os seus telecursos, a própria TV Educativa, e 

nos canais fechados as TVs universitárias, o Canal Futura e a TV Cultura e, sob a 

mantença  do poder público, a TV Escola. Ausente da legislação, a educação aberta e a 

distância voltada para a iniciação profissional está em oferta no Brasil desde 1904. Neste 

segmento, as instituições líderes de mercado, e que ainda permanecem em operação desde 

1939 e 1941, respectivamente, são o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro.  

 

Desde 1994 e até 2008, para Vianney (2009), o Brasil registra a consolidação de cinco 

vertentes de modelos de referência para a EaD desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES). O Quadro 5, a seguir, apresenta as tecnologias utilizadas nesses modelos 

estruturados e em funcionamento de 1994 a 2008 nas respectivas instituições de ensino 

superior. 
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Quadro 5 - Modelos de EaD em funcionamento no Brasil (1994-2008) 
 

Modelo Descrição Instituições 
 

1 
 

Tele-educação via 
satélite 

 
Geração e transmissão de teleaulas com recepção 
em franquias ou telessalas. Suporte de tutoria 
presencial e online aos alunos, com entrega de 
material didático impresso ou em meio digital(CD) 
ou e, via internet. 

 
EADcom/Unitins; FTC; 
Unopar; Uniderp; COC; 
Unip; Uninter; Cesumar; 
Estácio; Unimep; Unisa; 
Metodista; Claretianos. 

 
2 
 

Polos de apoio 
presencial 

(semipresencial) 

 
Atendimento aos alunos em locais com 
infraestrutura de apoio para as aulas e tutoria 
presencial, e serviços de suporte como biblioteca, 
laboratório de informática. Uso de materiais 
impressos de apoio, ou de conteúdos em mídia 
digital (CD ou online). 

 
Instituições do Cederj; 
UFMT; UnB; Ufal; 
Udesc; UFPR; UFSC; 
UFSM; Ufop; e 
instituições da UAB. 

 
 

3 
 

Universidade 
Virtual 

 
Uso intensivo de tecnologias de comunicação 
digital para o relacionamento dos tutores com os 
alunos, e destes entre si. Bibliotecas digitais e 
envio aos alunos de material didático impresso ou 
digitalizado. Os tutores atendem remotamente aos 
alunos a partir da unidade central da instituição. Os 
locais de apoio aos alunos são utilizados apenas 
para a realização de provas. 

 
Univ. Católicas do PR, 
MG, DF e RS; Unisul; 
FGV; Aiec; UFSC; 
Unifesp; UFF; Unis; 
Newton Paiva;Universo; 
UnB; UFPE; Anhembi; 
Iesbe. 

 
4 
 

Videoeducação 

 
Atendimento aos alunos em videossalas com 
equipamento para reprodução de aulas pré-
gravadas, material didático impresso como apoio 
às aulas em vídeo. Tutoria presencial e online. 

 
Ulbra; Univ. Castelo 
Branco; Uniasselvi; Iesde. 

 
5 
 

Unidade Central 

 
Sistema em que a unidade central da instituição 
recebe regularmente a visita dos alunos para 
atividades presenciais de práticas de laboratório. A 
tutoria é feita de maneira remota durante o período 
de oferta das disciplinas de base conceitual. 

 
Univ. Federal de Lavras; 
UnB e Unisul para 
realizar etapas em 
laboratório em alguns 
cursos. 

Fonte: Adaptado de Vianney (2009, p.107) 

No ensino superior privado, o mercado foi dominado por um modelo de tele-educação, 

com a transmissão de aulas ao vivo e via satélite para todo o país, e por um segundo 

modelo, o de vídeoeducação com a reprodução de aulas pré-gravadas em telessalas com 

tutoria presencial e online. 

No ensino superior público, a criação no MEC da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), gerou um canal para a discussão da criação de uma universidade aberta brasileira 

e consolidou projetos como a TV Escola e o Programa de informática nas escolas públicas 

(Proinfo) com a criação de consórcios. 

Algumas ações surgiram neste sentido e contribuíram para a inauguração da EaD no ensino 



 

 

69

 
 

 
 

superior estruturando o modelo semipresencial. A Universidade Virtual Pública do Brasil 

(UniRede) que reuniu mais de 70 instituições de educação superior públicas; o curso de 

Pedagogia, pioneiro no Brasil, pela Universidade Federal do Mato Grosso visando a 

formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental do Estado; ações em 

Minas Gerais, com o Projeto Veredas e a criação em 2001, do Centro de Educação a 

Distância do Rio de Janeiro (Cederj) estabeleceu uma rede de cooperação entre 7 

universidades federais e estaduais no Estado do Rio de Janeiro, com uma proposta de 

interiorização universitária que combinou a educação a distância com a criação de polos 

regionais contendo bibliotecas, laboratórios, salas de aula para a realização de tutoria 

presencial em aliança com as prefeituras municipais. 

 

Uma parte das universidades públicas, das universidades católicas, das instituições 

privadas e das universidades comunitárias optou, segundo Vianney (2009), entre 1995 e 

2000, por um modelo de universidade virtual, com uma EaD caracterizada pelo uso 

intensivo de tecnologias digitais para a entrega de conteúdos e de atividades para os 

alunos; para promover a interação destes com professores e colegas; e com o suporte 

técnico e administrativo. Nesse modelo, as etapas presenciais são reservadas para a 

realização dos exames.  

 

A quinta vertente se estabeleceu a partir da experiência da Universidade Federal de Lavras, 

em Minas Gerais. Este modelo, caracterizado pela existência de uma unidade central, 

recebe a visita dos estudantes. Os alunos dos cursos a distância necessitam realizar etapas 

de permanência regular na instituição, onde realizam não apenas as provas, mas atividades 

em laboratório.  

 

Mudanças na legislação iniciadas em 2001 e consolidadas em 2005, inauguram uma outra 

fase da EaD no Brasil. Ao estabelecer novas condições para a validação dos diplomas em 

universidades estrangeiras; ao indicar critérios para a oferta de cursos de especialização e 

em 2004, com a homologação do parecer CES/CNE 301/2003 pelo MEC, ao reiterar para a 

EaD princípios da autonomia universitária para abertura de novos cursos e para a expansão 

nacional de unidades de apoio para o atendimento dos seus alunos, a EaD presencia um 

expressivo crescimento do número de alunos matriculados em cursos superiores. 



 

 

70

 
 

 
 

A perspectiva de inclusão social e educacional pela educação superior a distância entrou na 

agenda do Governo Federal de maneira formal em 2006, quando o Congresso Nacional 

aprovou e a Presidência da República sancionou a Lei 11.273/06 dispondo sobre a 

concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica, e que poderiam ser ofertados a 

distância. Esta política de remuneração foi, segundo Vianney (2009), um grande incentivo 

para as equipes que iriam trabalhar no projeto da Universidade Aberta do Brasil como 

também foi necessária para o seu deslanchar. E em 8 de junho de 2006, a Presidência 

baixou o Decreto 5.800/06 instituindo o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

Para Vianney (2009, p.105), “[...] em apenas 14 anos, de 1994 a 2008, foi possível 

observar uma trajetória de conquista metodológica para a EaD pela universidade brasileira, 

até então majoritariamente ausente do segmento da educação brasileira [...]”.  Uma das 

causas para a resistência e consequente estagnação da EaD, segundo Franco (2003), está no 

fato de que a educação superior sempre foi muito marcada por uma visão elitista. Esses 

cursos ecoavam como de segunda categoria e o aumento ao acesso desses cursos 

significava uma ameaça a uma elite que se mobiliza para não abrir mais cursos do tipo 

“nobre”. Mas questões também orçamentárias para a criação de uma nova instituição 

nesses moldes seria algo extremamente complicado e, por isso, a criação de universidades 

bimodais (presenciais e a distância). 

 

As informações apresentadas sobre as gerações e modelos da EaD revelam que mediatizar 

o processo educativo não é uma competência totalmente nova. O novo, segundo Belloni 

(2008, p.62), é o “grande elenco de mídias cada vez mais ‘peformantes’ disponíveis hoje 

no mercado [...]”. Segundo Aretio (2007), mesmo com a Internet e desde os clássicos 

cursos por correspondência, as bases pedagógicas da Educação a Distância continuam  

sendo as mesmas: abertura, flexibilidade, eficácia e interatividade. O que tem sofrido 

mudanças, coloca o autor, são os suportes de conteúdo e as vias ou os canais para a 

comunicação que influenciam diretamente o processo de ensino e aprendizagem 

proporcionando mudanças na metodologia, na distribuição dos materiais de estudo, nas 

possibilidades de acesso à educação e aos conteúdos e possivelmente na eficiência e na 

eficácia. Os princípios educativos de “aprendizagem ativa”, “colaborativa” e o enfoque na 
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“autonomia” configuram as bases gerais da pedagogia contemporânea e não apenas da 

educação apoiada na Internet.  

 

As propostas de EaD não tem a mesma preocupação, tampouco os mesmos princípios 

educacionais que norteiam a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de seus cursos. 

Existem propostas que retratam um modelo de educação de massa, de cunho transmissivo, 

e também aquelas mais abertas, que enfatizam o processo de construção de conhecimento, 

a autonomia e o desenvolvimento de competências exigidas pela contemporaneidade. Para 

Oliveira (2003, p.13), 

 
O fato é que a educação a distância, muitas vezes, reproduz a educação 
presencial tal como vem sendo, em geral, desenvolvida - de forma 
obsoleta para os dias atuais, mas em uma embalagem nova, sofisticada, 
no formato veiculado pelas avançadas tecnologias [...] Desenvolver um 
curso a distância nesses moldes acaba empobrecendo e obscurecendo as 
potencialidades da EaD e das TICs [...]. 

 

Entendemos que as ferramentas disponíveis para a EaD devem ser utilizadas como 

ferramentas didáticas e devem estar a serviço dos objetivos da educação. No caso da 

Educação a Distância, favorecer a troca de materiais, a comunicação e o diálogo, 

possibilitar feedbacks rápidos e atendimento pessoal constante e, principalmente, a 

condição de aproximar professores e alunos, e estes entre si, através dos meios. Portanto, 

para a análise de qualquer proposta em EaD o critério parece não estar mais na mediação 

tecnológica e sim na concepção didático-pedagógica que subjaz tanto ao suporte 

tecnológico quanto à sua utilização na mediação pedagógica. 

 

2.1.1 APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
 

No campo educacional, segundo Brna (1998), os significados associados ao termo 

colaboração estão freqüentemente relacionados a objetivos educacionais bastante 

diferentes e têm origem principalmente no significado das seguintes questões: 

 

Divisão do Trabalho - Considera o fato de que a tarefa pode ser dividida em partes 

controladas por diferentes colaboradores ou requer um esforço sincrônico sem nenhuma 
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divisão da tarefa. Neste sentido é que se torna possível a distinção entre colaboração e 

cooperação no âmbito educacional. O trabalho cooperativo é realizado através da divisão 

do trabalho entre os participantes, como uma atividade onde cada pessoa é responsável por 

uma porção da solução do problema. Ao passo que a colaboração envolve o empenho 

mútuo dos participantes em um esforço coordenado para solucionar juntos o problema. 

Sendo assim, a cooperação é um processo mais direcionado do que o processo de 

colaboração e mais controlado pelo professor. Na cooperação a tarefa de um complementa 

a tarefa do outro, enquanto que na colaboração todos visam a atingir objetivos comuns, 

trabalhando conjuntamente e se apoiando mutuamente para isso (BORBA; MALHEIROS; 

ZULATTO, 2007). 

 

Observa-se que tanto a colaboração quanto a cooperação designam atividades de grupo que 

pretendem alcançar um objetivo em comum. Diferem fundamentalmente na regularidade 

da troca, na organização ou divisão do trabalho em conjunto e na coordenação da 

atividade. 

 

Estado Colaborativo - A colaboração é vista como um estado ou como um processo. Brna 

(1998) defende a ideia que a cooperação e a colaboração não são atitudes excludentes, uma 

vez que os participantes podem cooperar em um processo e manter a colaboração como um 

estado. Portanto, a proposta defendida pelo autor é que a colaboração deve ser tanto 

processo quanto estado e, desta maneira, cooperar é apenas um processo necessário e 

integrante da designação do estado da colaboração. No estado colaborativo há um conjunto 

de questões relacionadas à como esse estado é estabelecido, mantido e terminado.  

 

Propósito da Colaboração - A colaboração como um meio para o fim de aprender algum 

conteúdo ou a colaboração é o fim em si.  Segundo Burton et al (1997, apud BRNA, 1998), a 

maioria das práticas colaborativas está focada na colaboração para aprender e não no 

aprendizado da colaboração porque as atividades estão organizadas em torno das metas de 

domínio de conteúdos. A outra perspectiva está focada em como os estudantes tornam-se 

proficientes em colaboração, de forma que suas intervenções são mais do que simples 

participações e agregam valor do ponto vista do aprendizado do grupo. 
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Obrigações e Colaboração - Os participantes em uma colaboração estão cientes da 

existência de uma relação contratual formal ou não, seja ela implícita ou explícita. Este 

contrato refere-se aos vínculos entre os participantes quanto ao gerenciamento de questões 

como: contribuir de forma significativa para a solução do problema; concordar 

mutuamente para colaborar; ter um objetivo em comum, como chegar a um acordo quanto 

à solução de uma tarefa; manter crenças sobre a meta em comum tal que ambos continuem 

com a mesma meta; manter uma compreensão compartilhada do problema, o que implica 

que eles irão precisar discutir o estado dos seus processos. 

 

Na literatura, o termo Aprendizagem Colaborativa é comumente empregado como um 

conjunto de métodos e técnicas de aprendizagem para utilização em grupos estruturados, 

assim como de estratégias de desenvolvimento de competências mistas (aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal e social), onde cada membro do grupo é responsável, quer pela 

sua aprendizagem, quer pela aprendizagem do restante dos participantes. Desta forma, a 

Aprendizagem Colaborativa, enquanto método, visa promover a construção do 

conhecimento através de esforços colaborativos entre estudantes trabalhando em uma dada 

tarefa (KUMAR, 1996). É uma filosofia de educação, não apenas uma técnica de sala de 

aula.  Sugere uma maneira de lidar com as pessoas por meio do respeito, como um modo 

de viver em grupo. 

 

Diferentemente de método, Aprendizagem Colaborativa pode ser concebida como um 

processo de aquisição de conhecimento resultante das negociações entre alunos ao 

consultar-se mutuamente e ao avaliar diferentes parâmetros (PALLOF; PRATT, 2004). Desta 

forma, o processo da aprendizagem tem seu início nas interações pessoais, nos diálogos e 

na colaboração entre os sujeitos quando tentam resolver um problema particular cuja 

solução não parece ser evidente. Os alunos se apóiam e colaboram individualmente 

buscando um conjunto de conhecimento emergente de um grupo (VERBUGH ; MULDER, S/D). 

 

A Aprendizagem Colaborativa enquanto método é precedida de planejamento prévio onde 

devem ser desenvolvidas ações de interesse de um grupo, respeitando as individualidades 

de modo a produzir conhecimento de forma coletiva. A colaboração deixa de ser processo 

e se afirma na intenção de ser estado colaborativo.  
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Identificamos no trabalho de AlrØ e Skovsmose (2006) a proposta intencional de 

aprendizagem onde alunos e professores exploram conjuntamente um cenário de 

investigação. Os autores apresentam um modelo idealizado para a comunicação na 

dinâmica de um grupo aplicado ao ensino e à aprendizagem da Matemática cujos 

elementos constituem-se de atos dialógicos. No Modelo de Cooperação Investigativa ou 

Modelo-CI, originalmente inquiry co-operation, o ponto central são as interações entre 

alunos e professores e interações exclusivamente entre alunos. Foi idealizado tendo a 

experiência e a observação de aulas presenciais de Matemática com alunos dinamarqueses 

na faixa etária entre 13 e 16 anos. Utilizam o termo cooperação, e não colaboração, para 

designar as atividades realizadas em grupo criadas pelo professor cuja interferência durante 

o processo se dá através de novos questionamentos e hipóteses que alimentam a discussão. 

 

O Modelo de Cooperação Investigativa é composto por oito elementos que descrevem 

diferentes atitudes dos alunos perante o interesse em participar de uma discussão dialógica. 

Segundo AlrØ e Skovsmose (2006) esse processo envolve os elementos estabelecer 

contato, perceber, reconhecer, posicionar-se, pensar alto, reformular, desafiar e avaliar, 

quanto aos seus significados, apresentaremos a seguir:  

 

Estabelecer contato -  Criar uma sintonia com o colega e com as perspectivas dele é uma 

exigência para quem se propõe a participar de uma atividade cooperativa. Estabelecer 

contato é uma forma de estar presente e prestar atenção ao outro e às suas contribuições. 

Envolve o respeito mútuo, responsabilidade e confiança no colega. É uma atitude de 

preparação para o trabalho em grupo e também uma atitude positiva de relacionamento 

entre os participantes. 

 

Perceber -  Significa descobrir alguma coisa da qual nada se sabia ou não se tinha 

consciência antes. Perceber é um processo de aproximação de um assunto insistindo nele 

antes de rejeitá-lo, examinar possibilidades e experimentar. Podem ser formuladas, pelo 

professor e pelos estudantes, questões que exigem investigação ou atitude curiosa, ou 

questões em aberto, cujas respostas não são conhecidas de antemão. Neste caso, as 

questões hipotéticas podem ser consideradas como algo construtivo dentro do processo de 

investigação. 
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Reconhecer -  Examinar perspectivas e ideias que foram percebidas abre o caminho para 

que se reconheça uma perspectiva e a faça conhecida por todos os envolvidos na 

investigação. Pode-se com isso aprofundar a investigação. Neste sentido, o processo de 

reconhecimento é mais elucidativo do que o processo de percepção, visto que ele inclui o 

delineamento das ideias matemáticas e a realização das questões “por quê” que conduzem 

à justificação como desdobramento das questões “o que acontece se", que são hipotéticas. 

No caso da Matemática, por exemplo, os estudantes reformulam e alteram os cálculos para 

poderem reconhecer a natureza do problema. Também na Matemática reconhece-se uma 

perspectiva adequada para justificar o que se está a fazer. 

 

Posicionar-se - Significa dizer o que se pensa e, ao mesmo tempo, estar receptivo à crítica 

de suas posições e pressupostos. Compreende fazer declarações ou apresentar argumentos, 

com o propósito de investigar conjuntamente um assunto ou uma perspectiva. Posicionar-

se não significa sustentar uma posição porque ela é pessoal e tem que ser defendida a 

qualquer custo. O mais importante no processo é a etapa de análise que se dá antes de sua 

rejeição ou aceitação. Dessa forma, é possível experimentar várias linhas de perspectivas o 

que contribui para a construção de uma perspectiva comum. 

 

Pensar alto - Significa expressar pensamentos, ideias e sentimentos durante o processo de 

investigação. É por meio de uma conversação investigativa e coletiva na qual os estudantes 

estão estimulados a expressar suas ideias e entendimentos que a aprendizagem ocorre. O 

pensar alto não se trata exclusivamente de um posicionamento, pois pode ser uma forma 

particular de tornar o pensamento público. Um exemplo do pensar alto em uma discussão 

matemática seria a elaboração de questões do tipo o que acontece se ou questões 

hipotéticas.  

 

Reformular - Significa parafrasear, repetir o que já foi dito com palavras ligeiramente 

diferentes.  Dessa maneira, os participantes podem confirmar que possuem um 

entendimento comum ou, pelo contrário, delimitar as divergências que precisam ser 

superadas. É um elemento importante no processo de “escuta” consciente, no qual os 

participantes seguem de perto os demais, a fim de conhecer as perspectivas uns dos outros. 

Gerariam atos típicos deste elemento as questões do tipo conferência, na qual cada um 
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averigua se foi entendido corretamente pelo outro, se o que imagina é o que de fato se 

passa e ainda questões complementares às meias falas ou raciocínios soltos.  

 

Desafiar - Significa tentar levar as coisas para outra direção ou questionar conhecimentos 

ou perspectivas já estabelecidos. Uma proposta defendida, precondição para que se possa 

desafiar, pode ser desafiada através de um ato de perceber. Um desafio pode acontecer por 

meio de um novo exame de perspectivas que já estão consolidadas, tanto por parte de quem 

é desafiado ou de quem propõe o desafio. Um desafio é bem sucedido quando é 

compreendido e/ou refutado com um bom argumento. 

 

Avaliar - Pode assumir muitas formas: correção de erros, crítica construtiva, conselho, 

apoio incondicional ou  elogio. Uma avaliação pode ser feita por terceiros ou pelo próprio 

indivíduo e pressupõe apoio mútuo. 

 

Os oito elementos descritos indicam eventos específicos em um processo dialógico. 

Embora esses elementos tenham sido apresentados de forma isolada, eles representam 

aspectos de um mesmo processo unificado de investigação. Na dinâmica de uma discussão 

matemática, eles podem ocorrer em diversas formas e em qualquer ordem.  

 

Os estudiosos que conceberam e desenvolveram o Modelo-CI afirmam pelo resultado da 

experiência que realizaram na Dinamarca, que na prática da sala de aula, quando tais 

elementos foram desconsiderados ou substituídos por perguntas e respostas, adivinhações 

ou insistências nas mesmas perspectivas, os alunos pareceram não progredir no processo 

de aprendizagem de novos conceitos. Isto aconteceu em alguns momentos da observação 

mesmo com a participação do professor na atividade. Salientam ainda que é comum 

observar obstáculos que atrapalham os atos dialógicos e este fato os fizeram observar que 

um diálogo raramente  preenche uma conversa inteira. Ou seja, os atos dialógicos são 

frágeis e desfazem-se facilmente dando lugar a outras formas de comunicação que 

dificilmente chamaríamos de atos dialógicos.  

 

Segundo alguns estudiosos da temática como Palloff e Pratt (2002), Peters (2004) e 

Yokaichya (2005), como há maior aproximação entre estudantes e uma maior troca ativa 
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de ideias no seio dos grupos, aumenta o interesse e compromisso entre eles. Os alunos são 

incentivados a aprender entre eles, a valorizar os conhecimentos dos outros e a tirar partido 

das aprendizagens de cada um. Dessa forma, a colaboração transforma a aprendizagem em 

uma atividade eminentemente social.  

 

A Aprendizagem Colaborativa enquanto método, favorece o desenvolvimento de alguns 

aspectos considerados importantes no processo de construção de conhecimento que 

contemplam o desenvolvimento de habilidades sociais, pessoais e cognitivas. Justificam 

que com a dinâmica em grupo é possível alcançar objetivos qualitativamente mais ricos em 

conteúdo na medida em que são  reunidas propostas e soluções de vários alunos. Aprender 

a partilhar permite que os alunos se integrem na discussão e tomem consciência da sua 

responsabilidade no processo de aprendizagem.  

 

Com a colaboração aumenta a satisfação pelo próprio trabalho e o desenvolvimento das 

competências sociais de interação e comunicação efetivas. Incentiva o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Reforça a ideia que cada estudante é um professor, onde a 

aprendizagem emerge do diálogo ativo entre professores e estudantes, diminuindo o 

sentimento de isolamento e de temor à crítica. Também fortalece o sentimento de 

solidariedade e respeito mútuo, baseado nos resultados do trabalho em grupo. 

 

Palloff e Pratt (2002) indicam técnicas que visam contribuir para o desenvolvimento da 

colaboração em cursos online. Segundo os autores citados, o desenvolvimento da 

colaboração requer um ambiente e um modo de estudar que permitam ao grupo de alunos 

identificarem e estabelecerem os objetivos comuns de tal forma que estes façam sentido ao 

serem compartilhados em práticas colaborativas. Que permitam também aos alunos fazer 

uso de problemas, interesses e experiências pessoais como fonte de motivação e, por fim, 

que todos assumam o diálogo como meio fundamental de investigação. Para tanto, os 

autores aconselham: 

 
⋅ Negociar diretrizes do curso de forma aberta com os alunos e deixar que comentem 

uns aos outros os seus pontos de vista. Dessa forma, eles se sentirão responsáveis 

pelos seus processos de aprendizagem; 
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⋅ Permitir que os alunos se conheçam através de apresentações pessoais e que se 

favoreça o compartilhamento de expectativas de todos os participantes. Esta 

iniciativa estimula as afinidades e os interesses da equipe; 

⋅ Comentar os posicionamentos dos demais colegas. Contribuir na criação de um 

espaço seguro no qual os alunos podem interagir; 

⋅ Formar equipes para que entre eles haja um trabalho colaborativo. Dessa forma é 

possível que os participantes avaliem o trabalho, a participação e a contribuição dos 

demais colegas. 
 

Em uma abordagem colaborativa, a razão de ser da interação está em função de problemas, 

interesses e experiências a compartilhar. Se assim ocorrer, tem-se um ambiente no qual os 

participantes sentem-se à vontade para compartilhar e trabalhar colaborativamente na 

solução de problemas e em situações que enfrentarão ao longo do curso. Esta técnica 

consiste em elaborar tarefas relacionadas a situações da vida real (problema, trabalho 

escrito e simulação em conjunto) e trazer ao grupo maior as experiências dos subgrupos.  

Este grupos podem ser formados pelos próprios alunos o que pode consumir tempo e 

resultar em equipes poucos heterogêneas. Os autores aconselham os professores a 

conduzirem um pouco o processo, ou então estabelecerem um prazo para que se forme o 

grupo, sob pena de não poderem fazê-lo caso o tempo não seja respeitado. No caso de 

cursos de Matemática, pode ser um problema proposto ou uma experiência compartilhada 

e adquirida durante a resolução de alguma questão.  Para estimular o diálogo, Palloff e 

Pratt (2002 ) indicam: 

 

⋅ Incentivar os questionamentos inteligentes que geram respostas inteligentes que 

geram novos questionamentos inteligentes e, assim, os próprios alunos estimulam 

os demais a trabalhar com eles; 

⋅ Dividir a responsabilidade pela facilitação através de “papéis” que os alunos 

desempenham entre si. No caso de cursos online, estes papéis podem ser de 

facilitador da discussão; observador do processo; comentarista da dinâmica do 

grupo; comentarista do conteúdo; pode resumir o que foi aprendido pelo grupo 

durante a semana anterior; líder de equipe, com ou sem a responsabilidade de 

avaliar;  apresentador de tópico, de livro ou seminário; 
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⋅ Estimular a avaliação das discussões e atividades entre os estudantes e explorar o 

consenso e a diferença de forma que seja possível construir uma visão colaborativa 

do que discutem.  

 

No entanto, para que duas ou mais pessoas interajam, mediadas por ferramentas de 

comunicação, deve haver uma prova contínua de que nessa relação há uma 

correspondência. Isto significa que deve haver no grupo um grau mínimo de coesão ou 

atração. Segundo Andrade e Vicari (2003), a coesão está relacionada pelas escolhas 

internas, pela proporção entre declarações do tipo “nós” e “eu”, e pelas interações de 

apoio. Na nossa pesquisa, estas técnicas  foram utilizadas como referência para avaliação e 

análise dos elementos considerados importantes no contexto de uma disciplina ou de um 

curso em EaD. 

 

2.1.2 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM  
 

No contexto da aprendizagem em ambientes informatizados, cada vez mais encontramos a 

expressão “espaços de aprendizagem”. Eles sugerem que outros espaços podem ser 

disponibilizados como uma extensão dos ambientes de aprendizagem que nos são 

familiares, como a escola ou a universidade. Os especialistas em Educação tem se 

preocupado com as mudanças estruturais no ensino e na aprendizagem que acontecem 

nesses novos espaços. Dessa forma, Peters (2004, p.131) problematiza: “quais funções este 

espaço vazio pode ter para o ensino e a aprendizagem?”, “Como deve ser ocupado e 

estruturado de um ponto de vista pedagógico?” e ainda, “quais seriam os efeitos 

pedagógicos disso?” 

 

Uma das maneiras pelas quais podemos entrar nesse espaço virtual da educação e 

concretizar atos docentes e discentes é através dos chamados Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) ou Virtual Learning Environment (VLE). Também denominados por 

Sistema de Gerenciamento de Cursos (SGC) ou Course Management System (CMS).   Na 

perspectiva do usuário, os AVA, como frequentemente nos reportaremos as esses espaços, 

podem ser definidos como ambientes que simulam os ambientes presenciais de 

aprendizagem com uso das TIC, possíveis e potencializados pela Internet (FILATRO, 2008).  
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Refletem o conceito de “sala de aula online”, em que a idéia de sistema eletrônico está 

presente, mas é extrapolada pelo entendimento de que a educação não se faz sem ação e 

interação entre as pessoas (FILATRO, 2008, p.120). Estes ambientes também são utilizados 

por diversas modalidades do processo educacional (a distância, semipresencial e 

presencial), em diversos campos de atuação (educação formal, educação corporativa, 

educação continuada). 

  

De um modo geral, segundo Peters (2004), algumas características marcam os ambientes 

de aprendizagem virtual e que o fazem distintos do espaço real: a ausência de limites 

proporcionada pela Internet permite que todas as distâncias terrestres sejam vencidas; a 

ausência de disposição espacial de todos os objetos e lugares; a própria virtualidade, que o 

faz existir na essência, mas não de fato. A telepresença que faz com que os alunos e 

professores mesmo distantes se aproximem e se envolvam em discussões, seminários.  

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem diferem uns dos outros no número e na qualidade 

dos recursos que colocam a disposição dos docentes ou gestores e dos estudantes. Muitos 

são os AVA encontrados, produzidos e disponibilizados com formatos e custos variáveis 

mas que se adéquam às necessidades dos seus usuários. Entre os ambientes mais 

conhecidos estão o BlackBoard22, WebCT23 e o Moodle24.  No Brasil, o Aula-Net25 da 

PUC-RJ e o Teleduc26 da UNICAMP.  

 

Para Filatro (2008), os AVA precisam atender à necessidades vinculadas aos contextos 

institucional, imediato e individual. No contexto institucional, o AVA precisa integrar-se à 

outros sistemas institucionais, tais como o sistema de gestão acadêmica e o sistema de 

bibliotecas. Para os técnicos e administradores a facilidade de manutenção é uma 

característica distintiva de um AVA. No contexto imediato, quanto aos quesitos criação de 

cursos, configuração de ferramentas e suporte aos alunos, o AVA precisa ser simples e 

fácil de usar. Devem também adequar-se a ampla faixa de domínios de conhecimento e 

abordagens pedagógicas para atender a objetivos de aprendizagem diferenciados. No 

contexto individual, precisa ter uma interface navegacional fácil e agradável, bem como 
                                                 
22 http://blackboard.com.br 
23 http://wect.com.br 
24 http://moodle.org.com.br 
25 http://guiaaulanet.eduweb.com.br 
26 http://www.hera.nied.unicamp.br/teleduc 
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feedbacks e layout consistentes. Deve também agregar valor à experiência e aprendizagem 

mediante a disponibilização de materiais complementares, padrões de estudo mais 

flexíveis, suporte instrucional mais estendido e participação em comunidades de 

aprendizagem. O quadro seguinte apresenta como essas necessidades podem ser atendidas 

por ferramentas pedagógicas, administrativas e comunicacionais de um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. Essas ferramentas possibilitam o processo de ensino e de aprendizagem, 

bem como o seu gerenciamento em uma sofisticada arquitetura computacional. 

 

Quadro 6 - Ferramentas de um AVA 
Ferramentas pedagógicas 

Organizam e subsidiam a dinâmica de um curso. São utilizadas para disponibilizar conteúdo, 

materiais de apoio e orientações às atividades de aprendizagem. Possibilitam acompanhamento de 

atividades realizadas, com publicação de notas e feedbacks do educador. Exemplos: Agendas ou 

calendários pré-formatados, os gabaritos para inserção de ementas ou sumários, as FAQs 

(frequently asked question), os formulários para criação de testes e questionários, os bancos de 

dados de questão e os mecanismos de envio de tarefas, entre outras funcionalidades. 

Ferramentas administrativas 

Permitem o gerenciamento de alunos, educadores e grupos, a definição de privilégios, inscrições e 

datas de início e término de cursos, o controle de acesso, as estatísticas de participação e a 

configuração de idiomas e layout, entre outras funcionalidades. 

Ferramentas comunicacionais 

Possibilitam a interação entre alunos, entre alunos e o educador, dando visibilidade aos trabalhos 

desenvolvidos individual ou coletivamente. As ferramentas podem ser síncronas quando permitem 

a comunicação em tempo real. Exemplos: salas de bate-papo, teleconferências, mensageiros 

instantâneos e lousa eletrônica (whiteboard). Podem ser assíncronas quando a mensagem emitida 

por uma pessoa é recebida e respondida mais tarde pelas outras, de modo que as pessoas não 

precisem estar conectadas ao mesmo tempo para que haja interação. Exemplos: correio eletrônico 

e fórum de discussão. 

Fonte: Adaptado de Filatro (2008, p. 121) 

 

O Ambiente Virtual Moodle, segundo Filatro (2008), está entre os principais utilizados 

atualmente. A primeira versão do Moodle foi lançada em 2002 e, a mais recente, 1.9.7, em 

2009. De acordo com as informações disponíveis no site do Moodle, até a data em que este 

texto foi escrito, a comunidade mundial do ambiente já possuía mais de 32 milhões de 
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usuários registrados entre professores e alunos não apenas nas universidades, mas em 

escolas da Educação Básica, organizações não-lucrativas, companhias privadas e 

professores de forma independente. Com mais de 45 mil sites validados, em mais de 75 

idiomas em 207 países, só no Brasil são 2.608 sites. 

 

Tem se destacado por ser um software livre, disponível para download gratuitamente na 

Intermet sob o GNU Public License, e de fonte aberta. Tecnicamente, significa que os 

usuários podem tê-lo gratuitamente e ter acesso ao código fonte do programa. Na prática, 

pode-se examinar (alterar, ampliar, modificar) o programa ou mesmo usar partes dele para 

aplicações de interesse pessoal, uma característica importante segundo Pulino (2009), pois 

primeiramente, programas para computador de fonte aberta adotam valores acadêmicos de 

liberdade, avaliação pelos pares e compartilhamento do conhecimento.  E em segundo 

lugar, o Moodle pode ser instalado sem nenhum custo (em quantos servidores se deseje) e 

não são obrigatórias atualizações e nem aquisição de novas ferramentas, mas existem 

custos fixos com manutenção. 

 

O Moodle é desenvolvido colaborativamente por uma comunidade virtual, que reúne 

programadores e desenvolvedores de software livre, administradores de sistemas, 

professores, designers e usuários de todo o mundo. Encontra-se disponível em diversos 

idiomas, inclusive em português. Segundo informações contidas no site do Moodle, o 

programa pode ser instalado em diversos ambientes (Unix, Linux, Windows, Mac OS) 

desde que os mesmos consigam executar a linguagem PHP. Como base de dados podem 

ser utilizados MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access, Interbase ou ODBC. Para trabalhar, o 

Moodle precisa ser instalado em algum servidor na web, ou em um computador pessoal 

próprio ou em uma companhia hospedeira. 

 

Segundo Martin Douguiamas, o criador do Moodle, a filosofia do ambiente é baseada no 

Construtivismo Social, considerada uma característica inovadora por Pulino (2009), uma 

vez que os ambientes são, em geral, construídos em torno de ferramentas computacionais 

sem valorizar a necessidade das relações sociais dos seus usuários. O Moodle é um recurso 

que engloba ferramentas como fóruns, sala de chats, biblioteca virtual, material didático-

pedagógico. Cada uma dessas ferramentas tem uma utilidade específica e contribui 
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decisivamente para interação dos participantes e acesso aos materiais instrucionais 

elaborados pelos professores. É possível, utilizando o Moodle, compartilhar materiais de 

estudo, montar listas de discussões, aplicar testes de avaliação e pesquisas de opinião, 

coletar e revisar tarefas, acessar e registrar notas, entre outras atividades.  

 

As ferramentas podem ser selecionadas pelo professor de acordo com seus objetivos. A 

familiarização do estudante com as ferramentas disponíveis no ambiente é necessária para 

a participação ativa no curso. Os recursos e as atividades que o Moodle dispõe podem ser 

direcionados aos conteúdos da Matemática de modo que o estudante responda à 

questionários online, entregue listas de exercícios, apresente dúvidas e colabore com os 

colegas em fóruns e chats.  

 

A partir de tais considerações, sobre os espaços virtuais, o educar requer estratégias 

pedagógicas específicas que deveriam ser pensadas sob perspectivas inovadoras o que traz 

a emergência de uma pedagogia da aprendizagem online (PETERS, 2004).  Isto significa que 

os AVA devem conter possibilidades tecnológicas que possam ser exploradas para os 

novos propósitos da aprendizagem em benefício dos estudantes.  

 

Uma análise das oportunidades tecnológicas proporcionadas pelos ambientes de 

aprendizagem feita por Peters (2004), revela pelo menos dez diferentes espaços de 

aprendizagem. Eles são o resultado do relacionamento próximo entre atividades 

educacionais inovadoras e suas respectivas bases tecnológicas. Esses espaços são 

essencialmente separados uns dos outros e não existem de forma real. São nesses espaços 

que ocorrem os processos de educação, de instrução e de ensino: o professor controla o 

acesso dos alunos; oferece vias para compartilhamento e distribuição de materiais de 

estudo para o grupo;  disponibiliza ferramentas para discussão síncrona e assíncrona;  

aplica testes de avaliação; envia, coleta e avalia tarefas e registros de notas, por exemplo. 

Os espaços citados são: Espaços de instrução; Espaços de documentação; Espaços de 

informação; Espaços de comunicação; Espaços de colaboração; Espaços de exploração; 

Espaços multimídia; Espaços de hipertexto; Espaços de simulação e Espaços na realidade 

virtual.  
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Os espaços acima relacionados servem para o desenvolvimento de modelos pedagógicos 

aplicados aos AVA. O que significa que o professor, responsável por organizar e preparar 

esta “sala de aula”, deve ter consciência desses espaços entendendo as suas potencialidades 

e limitações bem como as ferramentas que disponibiliza em sintonia com a intenção 

educativa ou segundo o modelo de aprendizagem adotado. Peters (2004) apresenta oito 

modelos de aprendizagem considerando os espaços citados nos devidos contextos. Sobre 

como se relacionam os modelos e os espaços trataremos de explicar a seguir: 

 

Aprendizagem por ensino expositivo - Neste modelo o comportamento tradicional de 

ensino e aprendizagem é frequentemente transposto nos escritos. As características da 

apresentação modeladas pelas palestras, conferências e outros, são  “levados ao monitor” 

no espaço de instrução. A acumulação, intensificação e aceleração dos estímulos (espaço 

multimidia) assim como a precisão e a velocidade com que o material apresentado pode ser 

armazenado e acessado várias vezes para ser ensinado e aprendido repetidamente (espaço 

de documentação) também são valorizados nesse modelo de aprendizagem. 

 

Aprendizagem autônoma, auto-regulada - Este modelo de aprendizagem coloca os  

alunos no primeiro plano e não os professores. Neste modelo acredita-se que os alunos são 

capazes de planejar, organizar, controlar e avaliar eles mesmos seu trabalho cabendo aos 

professores exercerem as funções de orientadores e mediadores. Os espaços de 

aprendizagem disponíveis permitem que os alunos simplifiquem e aceleram as atividades 

propostas, sendo os principais responsáveis pelo seu processo. Podem ser utilizados os 

espaços de instrução, multimídia e documentação para a disponibilização de textos e 

material de apoio, bem como para os testes avaliativos. 

 

Aprendizagem por exploração - Os espaços de hipertexto, exploração, multimídia e 

simulação são utilizados neste modelo, na perspectiva de possibilitar aos alunos acessar o 

conteúdo de forma não linear, decidindo por eles mesmos explorar os espaços em rede do 

hipertexto, adquirir e processar impressões, selecionar os acessos, enfim, aproveitar a 

flexibilidade permitida no acesso dos conteúdos que são determinados e apresentados pelos 

professores, selecionando seus caminhos, “baseando-se em seus próprios interesses e 

associações, por sua própria conta e segundo sua própria estratégia” (PETERS, 2004, p.171). 
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Aprender procurando por informação -  Outro modelo de aprendizagem, proposto por 

Peters (2004), enfatiza a intencionalidade e o estímulo pela busca de informações por parte 

dos alunos como elemento integrante da aprendizagem autônoma. A classificação prévia e 

exploratória de grandes quantidades de informação deve fazer parte da natureza dos 

estudantes, por ser considerada como um elemento do processo de aprendizagem. Podem 

ser utilizados os espaços de informação e de comunicação de um ambiente virtual de 

aprendizagem para descobrirem periódicos eletrônicos, livros, dicionários, banco de dados, 

participar de lista de debates, envio de email com perguntas ao especialista, entre outros. 

 

Aprender armazenando e gerenciando informações - É um modelo que busca 

desenvolver nos alunos a habilidade de transformar e gerenciar informações e 

conhecimento a partir das informações armazenadas. Uma vez que os estudantes podem 

armazenar a informação selecionada rapidamente para praticar, aprender, reter e aplicar e 

evocar a informação a qualquer momento, estas ações configuram o cenário para a 

aprendizagem neste modelo.  

 

Peters (2004) discute mais três modelos de aprendizagem que particularmente nos interessa 

apresentar porque consideram o diálogo entre estudantes como fonte de construção do 

conhecimento no processo de ensino e de aprendizagem. São eles: aprender por 

comunicação, apreender por colaboração, aprender por representação e simulação. Neles, 

busca-se do ponto de vista pedagógico, “o desenvolvimento individual e a maturidade dos 

participantes”, a “interação social entre eles”, a “responsabilidade social deles” e a “auto-

realização por meio da interação em um espaço relativamente livre de controle” que podem 

se efetivar em atividades como seminários virtuais, jogos e simulações, projetos de 

aprendizagem e trabalho em conjunto com pequenos e grandes grupos. 

 

Aprender por comunicação -  Estratégia didática que prioriza a conectividade e estimula 

a sensação de que os estudantes não estão sozinhos. De fato, um aluno pode se comunicar 

com outro e com vários colegas simultaneamente. No espaço da comunicação do ambiente,  

palestras, discussões, debates e comunicações são permitidas de forma rápida como é o 

caso da correspondência eletrônica, dos noticeboards eletrônicos, newlists, conferências 

por computador com dispositivos de áudio e videoconferências. 
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Aprender por representação e simulação - Modelo que estimula as tentativas dos alunos 

de reformular o que foi aprendido para eles mesmos e para os colegas, e de apresentar o 

conhecimento por meio dos meios disponíveis nos espaços de apresentação, de instrução e 

multimídia do ambiente através do processamento de textos, programas de imagens 

gráficas e de apresentação. São nas tarefas de visualização e simulação que os alunos “[...] 

são forçados a serem claros quanto aos seus pensamentos a respeito do objeto que deve ser 

representado, e elaborá-lo em detalhe na forma de um modelo” (PETERS, 2004, p.181). Os 

alunos não absorvem simplesmente informações, de modo passivo, mas trabalham com 

elas e apresentam os resultados do trabalho realizado. 

 

Apreender por colaboração - As “relações sociais dos membros do grupo são 

transformadas em meio para os processos pedagógicos, o que naturalmente inclui a 

colaboração” (PETERS, 2004, p. 179).  No ambiente informatizado, através dos espaços de 

colaboração disponibilizados, são desenvolvidos os seminários virtuais, jogos e simulações 

online, e projetos de aprendizagem e de trabalho em conjunto. 

 

Segundo Peters (2004), os modelos apresentados têm fortes tendências inovadoras por 

modificarem o ensino e a aprendizagem convencionais e os adaptarem às necessidades e 

circunstâncias da sociedade atual. Estes modelos podem ser praticados em separado ou 

juntos, desde que se considerem as condições de aprendizagem de cada um e as conexões 

entre currículos. 

 

A educação com suporte na comunicação mediada por tecnologias deve fundar-se no 

“respeito à diversidade, no diálogo, na autoria, na produção de conhecimento e na presença 

de um formador que tem o papel de mediador do processo de aprendizagem dos alunos” 

(ALMEIDA, 2003, p. 208). O desenvolvimento de atividades em Ambientes Virtuais com 

base no diálogo implica o encontro com o outro, a incorporação da ideia do outro às 

próprias ideias, a reconstrução de conceitos e a reelaboração das representações.  

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem configuram a base para vivenciarmos as 

comunidades de aprendizagem, onde o diálogo ocupa posição central. Nesse contexto, a 

criação de condições técnicas e apoio pedagógico ao desenvolvimento do diálogo online 
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constituem passos importantes para sua realização. Quando falamos em comunidade 

virtual de aprendizagem, diferentemente de uma comunidade de prática27 ou de interesse28,  

estamos fazendo referência a uma estrutura que  proporciona e favorece a aprendizagem a 

distância formal. É a prática reflexiva implícita na aprendizagem transformadora que 

diferencia a comunidade de aprendizagem online das demais comunidades (PALLOF; 

PRATT, 2004).  

 

A coesão em uma comunidade de aprendizagem está na interação ativa que envolve tanto o 

conteúdo do curso quanto a comunicação pessoal, o compartilhamento de recursos e a 

vontade de avaliar criticamente o trabalho dos outros. Outra forma de identificar a 

formação da comunidade é quando a aprendizagem é evidenciada pelos comentários 

dirigidos primeiramente de um estudante a outro, e não apenas de um estudante ao 

professor e, principalmente, através dos significados construídos socialmente, evidenciados 

pela concordância ou pelo questionamento com intenção de se chegar a um acordo 

(PALLOFF; PRATT, 2004).  

 

Hoje, com a possibilidade da mediação através do uso de tecnologias que permitem 

práticas colaborativas é possível facilmente proporcionar alto grau de envolvimento dos 

alunos e dos professores em situações didáticas. No caso da Educação a Distância a 

comunicação ocorre por meio de duas mediações básicas: a mediação tecnológica e a 

humana. A primeira é realizada com o auxílio dos recursos tecnológicos disponíveis e 

empregados para a comunicação. A segunda é realizada por intermédio de uma 

organização de apoio, composta por coordenadores, professores, tutores, produtores de 

                                                 
27 Segundo o teórico organizacional Etienne Wenger, que cunhou o termo no início dos anos 90, três 
elementos definem uma comunidade de prática. O primeiro é o tema sobre o qual se fala (é preciso definir 
um interesse comum). O segundo são as pessoas, que têm de interagir e construir relações entre si em torno 
do tema. E o terceiro é a prática, a ação. Reunidas em comunidades virtuais, as pessoas aprendem juntas 
como fazer coisas pelas quais se interessam.Seus membros podem fazer parte de um mesmo departamento, 
ser de diferentes áreas de uma companhia, ou até mesmo de diferentes companhias e instituições. Elas estão 
ligadas pelo que dizem respeito a uma área de atuação profissional comum, buscando a socialização para a 
solução de questionamentos. Informações obtidas no endereço: http://www.ewenger.com/theory/index.htm. 
 
28 Em uma comunidade de interesse o aprendizado é mais individual que coletivo, o objetivo não é dirigido 
para uma produção coletiva. Segundo Szaló e Silva (2003), é um agregado de pessoas reunidas em torno de 
um tema de interesse comum. Esses autores explicam que uma comunidade de interesse pode ter uma 
duração variável, isto é, pode desaparecer logo após ter sido criada por não ter conseguido incorporar 
participantes, ou, ao contrário, durar anos.  
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material didático, enfim, toda uma equipe que  realiza ações de importância capital para a 

garantia da continuidade dos fluxos informacionais e comunicacionais na EaD.  

  

2.2 INTERAÇÕES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

As duas edições dos Referenciais de Qualidade para a EaD de 2003 e 2007 elaborados pela 

Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (BRASIL, 2003; 2007), 

sinalizam para a questão da comunicação. Enquanto em 2003, o referencial trata da 

interatividade, no documento de 2007 é acrescentado um outro, o de interação, indicando 

a valorização das relações sociais na EaD. Segundo o ABRAEaD/2008(2009) ambos os 

documentos abordam “a necessidade de utilização plural de recursos de comunicação para 

que seja facilitada a interação entre os colegas e entre alunos/professores; e ainda na 

relação entre os tutores e os professores” (p.151). 

 

Desenvolver um curso de Educação a Distância online com foco no estudante exige 

considerar as suas interações. Tais interações se sobrepõem e se complementam nesta 

modalidade educativa. Considerá-las significa admitir a sua complexidade. Por isso, 

entendemos que ações de qualidade em Educação a Distância dependem de uma 

compreensão profunda da natureza dessas relações e de como facilitá-la através dos meios 

e, mais ainda, admitir que elas podem proporcionar ou favorecer a aprendizagem e a 

aquisição de novos conhecimentos. 

 

Pela etimologia da palavra (inter + ação), é uma ação recíproca entre pessoas ou coisas. 

Dessa forma, segundo Van der Linden (2005), o termo interação no contexto educativo 

permite muitos tipos: interação estudante-estudante; estudante-professor; estudantes-

materiais de estudo; estudante-sistema de avaliação. A autora destaca que na literatura que 

trata sobre a relação entre comunicação e aprendizagem é comum o debate conceitual do 

significado dos termos interatividade e interação.  

 

Para Silva (2007), o conceito de interação veio da física, foi incorporado pela sociologia, 

pela psicologia social e finalmente, no campo da informática, transmuta-se em 
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interatividade.  

 

Nesta pesquisa, assumiremos que o termo interação estará associado às pessoas, enquanto 

que, interatividade à tecnologia e aos canais, como assim faz Belloni (2008). Ou seja, 

enquanto  a interação é um conceito sociológico, ação recíproca entre dois ou mais atores 

onde ocorre a intersubjetividade, encontro de dois sujeitos que pode ser direta ou indireta 

mediatizada por algum veículo de comunicação, a interatividade é uma característica 

técnica.  

 

Para Van der Linden (2005), a interação humana é entendida como uma série de eventos 

conectados, não se limitando a um conjunto de ações de um para outro. Refere-se, 

portanto, a interação criada entre os participantes. Assim, o indivíduo não comunica, ele 

interage, ele faz parte da comunicação. Nessa lógica, a interação humana que se estabelece 

envolve crenças sócio-culturais, valores, atitudes, papéis, normas, tradições, entre outros. 

 

Segundo Silva (2007) o termo interatividade foi posto em destaque com o fim de 

especificar um tipo singular de interação. Para o autor alguns aspectos específicos teriam 

transmutado o termo  interação com o objetivo de garantir singularidades que são dispersas  

em seu conceito vasto. Essa singularidade da interatividade é marcada pela ação dialógica 

entre homem e técnica. Nesse sentido, o adjetivo interativo qualifica a modalidade 

comunicacional emergente no final do século XX, marcada pela nova relação emissão-

mensagem-recepção, em oposição àquela caracterizada pela mídia de massa (rádio, 

cinema, TV, jornal) baseada na transmissão unidirecional (VAN DER LINDEN, 2005) 

 

Desta forma, a interatividade significa a possibilidade do usuário interagir com uma 

máquina sendo comumente empregado com dois significados distintos e em geral 

confundidos:  por um lado, como potencialidade técnica oferecida por determinado meio, 

por exemplo os CD-ROM de consulta. Por outro, como atividade humana do usuário de 

agir sobre a máquina e de receber em troca uma resposta (BELLONI, 2008).   

 

Sobre o adjetivo interativo, Silva (2007) esclarece que: 
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[...] um produto, uma comunicação, um equipamento, uma obra de arte, 
são de fato interativos quando estão imbuídos de uma concepção que 
contemple complexidade, multiplicidade, não-linearidade, 
bidirecionalidade, potencialidade, permutabilidade, imprevisibilidade e 
etc, permitindo ao usuário-interlocutor-fruidor a liberdade de 
participação, de intervenção, de criação (p.100). 

 

O favorecimento da interação (inter-relacionar as pessoas) trazida pela Internet pode ser 

tomado como uma das maiores vantagens na sociedade do conhecimento, ocasionando 

impactos significativos na EaD (VAN DER LINDEN, 2005). Assim, as relações do aluno na 

EaD é estudada por Moore (1993) a partir da interação com o conteúdo, com o tutor e com 

os outros alunos. 

  

Interação aluno-conteúdo - Esta interação é uma característica da própria atividade 

educativa, pois a interação com conteúdos ou objetos de estudo resulta em mudanças na 

compreensão, nas perspectivas e na estrutura cognitiva e mental dos estudantes. Propostas 

de educação a distância que tenham base na comunicação unidirecional, oferecem apenas 

este tipo de interação.  

 

Interação aluno-instrutor29- Nesta interação o instrutor ajuda o aluno a manter-se 

motivado e interessado nos estudos, avalia o progresso da aprendizagem, aconselha e 

oferece o suporte necessário ao progresso dos estudos. Este tipo de interação, no entanto, 

requer um alto grau de autonomia do estudante e o atendimento tende a ser individual.  

 

Interação aluno-aluno - Este tipo de interação vem crescendo com o desenvolvimento da 

telemática, pode ocorrer com ou sem a presença do instrutor e tem se mostrado uma fonte 

rica de aprendizagem.  Em se tratando de interação entre estudantes em Ambientes 

Virtuais, estudos demonstram que ela é estimulante e motivadora. Compartilhar 

experiências e trabalhar de forma coletiva pode redundar na adoção de saberes socialmente 

construídos e mais profundos. A grande maioria dos estudos que investigam esta 

perspectiva do ensino e  aprendizagem explica que quando há interação os estudantes 

aprendem mais, com mais rapidez e prazer e que este tipo de trabalho facilita o 

desenvolvimento da aprendizagem de um grupo e encoraja o acontecer do aprendizado 

individual (PALLOFF; PRATT, 2002). Segundo An Verbugh e Martin Mulder (2001) o 
                                                 
29 A denominação instrutor pode ser entendida como mediador , professor ou tutor. É um especialista em 
aprendizado que interage com os alunos por meio da tecnologia (MOORE, 2007, p. 351) 
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conhecimento produzido em uma rotina como esta é mais profundo pois os alunos são 

obrigados a apresentar suas ideias (que devem ser enunciadas claramente) e a submetê-las 

ao exame crítico do grupo.  

 

Para Sartori (2006) a tecnologia em si não determina como ocorre a interação entre 

docentes e discentes e entre os próprios discentes. Segundo a autora, é possível  aparatos 

tecnológicos multimídia e hipertextual, como CD-ROM, serem encontrados em programas 

de EaD baseados no estudo individualizado sem atividades colaborativas. Por outro lado, a 

impossibilidade de acesso a uma tecnologia mais sofisticada não é impedimento para que 

um desenho pedagógico seja interativo. Segundo a autora, os fluxos comunicativos ocorrem 

em todos os processos envolvidos na oferta de um curso a distância, da produção à recepção do 

material didático, do atendimento aos estudantes, passando pela interação entre docentes e 

discentes, e destes entre si. Esses fluxos comunicacionais entre estudantes e instituição são 

caracterizados por serem: 

 

⋅ Unidirecionais: da instituição para o estudante, sem apoio tutorial. 

⋅ Bidirecionais: da instituição para o estudante individualmente; dos estudantes, 

individualmente, para a instituição. 

⋅ Bidirecionais de escala: da instituição para estudantes em grandes audiências; dos 

estudantes, para instituição individualmente. 

⋅ Multidirecionais: da instituição para um coletivo de estudantes; dos estudantes para a 

instituição, individual ou coletivamente, e dos estudantes entre eles. 

 

Estes tipos de fluxo podem ser resumidos nos modos de comunicação “um-para-um”, “um-

para-muitos” e “muitos-para-muitos”, onde a autora apresenta um paralelo entre as 

possibilidades comunicativas existentes na EaD e as suas gerações.  A comunicação “um-

para-um” pode ser associada ao ensino por correspondência, por meio dos correios ou da 

Internet. A comunicação “um–para–muitos”, com a educação realizada por meio de rádio; 

e a comunicação “muito-para-muitos”, como uma entre as possíveis de ser realizada pela 

Internet. A Internet pode viabilizar propostas em qualquer uma das possibilidades 

comunicacionais descritas anteriormente (SARTORI, 2006). 
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Sartori (2006) apresenta três Modos de Interação para a Educação a Distância a partir do 

ponto de vista histórico, comunicacional, da concepção pedagógica e das interações entre 

alunos, tutores e a instituição.  

 

O Quadro 7, a seguir, apresenta os modos de interação “Estrela”, “Círculo” e “Rede” 

desenvolvidos pela autora, e alguns elementos característicos destes modos. 

 

Quadro 7 - Modos de Interação para a Educação a Distância 
 

Modos  

de Interação 

Modo Estrela 
um para um  

Modo Círculo  
um para muitos 

Modo Rede 
muitos para muitos 

 

 

Características 

Entrega de pacotes 
(conteúdo, atividade, 
etc.) 
Centralização 
Individualização 
Personalização 
Flexibilidade 
Assincronia 

Comunicação de massa 
Sincronia 
Centralização 
Não personalização 
Sem interação coletiva 

 

Comunicação síncrona e 
assíncrona 
Interação coletiva intensa 
Descentralização 
Não personalização 
Não massificação 

 

 

Concepção 

Pedagógica 

 
Bancária: entrega de 
conteúdos 
Cibernética: instrução 
programada 
 

 
Bancária: entrega 
de conteúdos 

 

 
Dialógica: construção 
coletiva do 
conhecimento 

 

 

 

Meios de 

Comunicação 

 
Mídia impressa 
CD-ROM 
Fitas cassetes 
Fitas de vídeo 
Correios 
Internet 
Telefone (fixo e 
móvel) 
Fax 
 

 
Fitas de vídeo 
Televisão 
Rádio 
Internet 
Tele e vídeoconferência 
Telefone (fixo e móvel) 
Fax 
Correio 

 

 
Impressos 
Telefone e Televisão 
Rádio, Internet 
Tele e vídeoconferência 
Telefone (fixo e móvel) 
Fax e Correio 

 

     Fonte: Adaptado de Sartori (2006) 

 

 

Analisando o quadro, percebemos que a interatividade inerente à tecnologia de informação 

e comunicação é uma característica potencializadora que se concretiza na ação das pessoas 

com os materiais disponíveis, com os feedbacks, nos diálogos e nos fóruns. A tecnologia 

por si só, por mais atual e sofisticada que seja, não garante o diálogo entre os participantes. 

Afirmar que um curso utiliza-se da Internet não nos informa sobre o desenho pedagógico 

adotado. Portanto, a dialogicidade não está calcada na tecnologia de determinado projeto, 
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mas essencialmente nas possibilidades interativas disponibilizadas aos estudantes e no 

modo como são concebidos os fluxos comunicacionais se “um-para-um”, “um-para-muito” 

ou “muitos-para-muitos”.  

 

Segundo Prado e Almeida (2006), para cada um dessas ferramentas tecnológicas observa-

se um nível diferenciado de interação, e mais: 

 

[...] cabe aos docentes criar condições que favoreçam a constituição de 
uma rede de significados por meio da produção colaborativa de 
conhecimento, das trocas intersubjetivas e da aprendizagem individual e 
grupal. (p.199) 

 

Para as autoras, a importância da intervenção docente está justamente na mediação 

pedagógica como 

[...]  uma ação incitadora do diálogo, da representação do pensamento e 
do trabalho compartilhado, comprometido e solidário, sendo exercitado 
tanto por ele como pelos demais participantes do ambiente por meio da 
proposição de estratégias adequadas (p.199). 

 

Na educação a distância a interação não ocorre por acaso. Por isso, quando se pressupõe 

favorecer a interação entre os estudantes para a construção do conhecimento, esta precisa 

ser intencionalmente planejada. Cabe ao responsável pelo curso e/ou design instrucional, 

planejar e criar atividades voltadas para este fim. No planejamento ou design da interação 

de uma disciplina, por exemplo, o papel do professor enquanto designer é, na fase inicial, 

levantar as necessidades de aprendizagem, caracterizar o público-alvo e identificar as 

restrições contextuais para encontrar e propor a melhor solução de interação entre os 

estudantes e os professores (FILATRO, 2008). Essas ações devem apoiar o professor no 

planejamento do tempo e do espaço para que a interação ocorra, além de disponibilizar 

materiais e recursos para este fim.  

 

A interação com outros estudantes, para Filatro (2008), é uma fonte de informações. 

Assim, o professor deve ocupar-se em definir estratégias de aprendizagem que desafiem os 

alunos a interagir com os colegas de forma colaborativa através de atividades síncronas e 

assíncronas. Obviamente a intensidade da interação é definida pela característica da 

proposta educativa. Em programas de treinamento e cursos a distância baseados em auto-
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estudo, por exemplo, os alunos possuem uma agenda própria que dificulta a participação 

em atividades coletivas, diferentemente do que ocorre em ambientes de aprendizagem 

altamente confluentes como de escolas e universidade virtuais que trabalham com datas 

definidas para início e conclusão das atividades (FILATRO, 2008). 

 

Laborde (1996) e colaboradores verificaram a superioridade das produções coletivas dos 

alunos sobre as individuais e a eficácia da ação conjunta do trabalho em grupo e do ensino 

de métodos para a resolução de problemas de geometria.  Segundo a autora, a característica 

do trabalho em grupo que favorece esse fenômeno, deve-se às explicitações e refutações 

que o trabalho com outro estudante requer. Concordar com uma solução exige comunicar 

ao outro o seu próprio procedimento ou até mesmo argumentar contra o projeto de seu 

parceiro; trabalhar com várias pessoas permite também a presença conjunta de estratégias 

diversas com as quais um estudante sozinho não se confrontaria; na mudança de estratégias 

em função do problema e considerar um problema sobre diferentes pontos de vista 

contribuem para uma utilização mais flexível desses conhecimentos e, consequentemente, 

para uma maior apropriação. Assim, a superioridade do trabalho coletivo residiria, 

potencialmente, para o tratamento de problemas mais complexos. 

 

Entre as teorias de aprendizagem30 já consagradas pela ciência e que podem ser 

empregadas na educação online, encontramos na teoria sociocultural cujas bases foram 

desenvolvidas pelo russo Vygotsky, um aporte teórico que fundamenta a discussão 

apresentada. De fato, segundo esta teoria, a aprendizagem da utilização de signos que 

atuam como mediadores dos processos psicológicos superiores, ocorre fundamentalmente 

com a participação da criança, ou do adulto em desenvolvimento, em situações de 

interação e atividade conjunta com outras pessoas. Estas seriam mais competentes no uso 

desse sistema de signos e podem ajudar de forma que o aprendente os utilize de maneira 

cada vez mais competente e em contextos e situações cada vez mais diversos.  

Para Vygotsky (1998), existe uma diferença entre o nível do que a pessoa é capaz de fazer 

com a ajuda de outros e o nível das tarefas que pode fazer de maneira independente. Este 

conceito é conhecido como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) que implica na 

                                                 
30 Outras teorias como Teoria Sócio-Construtivista como extensão da teoria genética de Piaget, a 
Aprendizagem Auto-regulada, Cognição Situada, Aprendizagem baseada em Problemas, Teoria da 
Flexibilidade Cognitiva e Cognição Distribuída trazem a questão da prática da interação no contexto do 
ensino e aprendizagem formais (ANDRADE;VICARI, 2003; MATTAR, 2009; YOKAICHYA, 2005; HSIO, S/D) 
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distinção ou na separação entre dois níveis de desenvolvimento: nível de desenvolvimento 

real e nível de desenvolvimento potencial.  

 

O nível de desenvolvimento real corresponde às capacidades que a pessoa já adquiriu e se 

utiliza de uma maneira individual e que, portanto pode controlar de uma maneira 

autônoma. Portanto, este nível indica um desenvolvimento já realizado. O nível de 

desenvolvimento potencial corresponde às capacidades que a pessoa coloca em jogo com a 

ajuda, a orientação e a colaboração de outras pessoas experientes que podem ser 

professores ou colegas. Este nível indica uma direção futura do desenvolvimento, a sua 

possibilidade e a  expansão potencial. 

 

Dessa forma, o ensino deve ser dirigido precisamente para criar Zonas de 

Desenvolvimento Proximal. Para César Coll et al (2000), uma determinada pessoa pode 

mostrar diferentes níveis de desenvolvimento potencial e entrar em diferentes ZDP, de 

acordo com quem interage e como se realiza essa interação.  

 

Entendemos que na ZDP, um dos aspectos básicos da interação é o papel da linguagem  

como instrumento privilegiado de mediação que permite ao professor e aos alunos no 

decorrer da interação, comunicar, constatar, negociar e, eventualmente, modificar as suas 

representações ou esquemas de conhecimento sobre as distintas parcelas da realidade das 

quais a educação trata como, por exemplo, da Matemática.  

 

Andrade e Vicari (2003) colocam  que sendo a interação inserida no processo de mediação 

que ocorre por meio de instrumentos e signos, na EaD, esses instrumentos e signos estão 

modelados nas ferramentas de chat, na linguagem adotada para a comunicação, nos 

recursos gráficos, nos serviços de email e de fórum, enfim, em toda e qualquer ferramenta 

que exerça a função de mediador. Estes símbolos, signos e palavras utilizados nestas 

ferramentas, complementam os autores, constituem um meio de contato social entre o 

ambiente computacional e os seus usuários. A fala, que não se trata de uma fala individual 

verbalizada, mas da fala escrita e socializada pelo grupo, é um dos elementos-chave para a 

análise qualitativa das interações em Ambiente Virtuais.  
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Outra questão que merece reflexão por parte dos professores que oferecem cursos a 

distância: com que frequência as interações devem acontecer? Que nível de interação é 

desejável no curso?  Sobre os níveis de interação, Moore (2007) cita os estudos de Roblyer 

e Wiencke (2003) e as categorias por eles criadas para avaliar os diferentes graus de 

interação nos cursos de educação a distância. Estas categorias, organizadas 

hierarquicamente, variam de reduzida para elevada. Cada nível define a motivação da 

interação por fatores sociais, tecnológicos e pessoais dos alunos e professor. Esta 

categorização nos permite  refletir sobre que tipo de interação o professor deseja promover 

e facilitar considerando o grupo de alunos e os temas com os quais trabalha em cursos 

online. 

 

Interação reduzida - Nenhuma das atividades requer interações sociais ou estão limitadas 

a introduções breves no início do curso; as atividades de instrução para a interação 

requerem a transmissão de informações no sentido instrutor-aluno; a interatividade dos 

recursos permite apenas a veiculação de informações em um sentido (texto e/ou imagens); 

a prova do interesse do aluno ao final do curso  é de que a maioria deles responde (50% a 

75%) as mensagens do instrutor mas somente quando solicitadas. As mensagens algumas 

vezes não têm relação com os tópicos e tendem a ser breves ou excessivas e dispersas; 

quanto ao interesse do professor, este responde de modo aleatório e as mensagens 

demoram mais que 48 horas, o feedback é breve e oferece pouca análise do trabalho do 

aluno. 

 

Interação mínima - Além de introduções breves, o professor requer outro intercâmbio de 

informações pessoais entre os alunos; as atividades de aprendizagem requerem a 

comunicação com o professor apenas individualmente; a interatividade dos recursos 

permite troca de informações nos dois sentidos e é assíncrona (texto e imagens); a prova do 

interesse do aluno é que ao final do curso  a maioria deles (50% a 75%) responde as 

mensagens do instrutor e dos outros alunos quando solicitadas ou voluntariamente; as 

respostas geralmente tem relação com os tópicos, porém, muitas vezes, são breves ou 

excessivas ou dispersas; quanto ao interesse do professor, este responde a maior parte das 

perguntas dos alunos, as respostas chegam no intervalo de 48 horas, o feedback oferece 

algumas vezes uma análise do trabalho do aluno e sugestões para melhora. 
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Interação moderada - O professor, além de proporcionar intercâmbio de informações 

pessoais entre os alunos, oferece pelo menos outra atividade para aumentar o contato 

social; além de exigir que os alunos se comuniquem com o professor, as atividades para 

aprendizagem requerem que os alunos se comuniquem entre si; a interatividade dos 

recursos permite troca de informações nos dois sentidos, assíncrona (texto e imagens) e 

sincronicamente; a prova do interesse do aluno é que ao final do curso todos ou quase 

todos (90% a 100%) respondem as mensagens do instrutor e dos outros alunos quando 

solicitadas ou voluntariamente; as respostas geralmente tem relação com os tópicos, mas 

algumas vezes são breves, excessivas ou dispersas; quanto ao interesse do professor, este 

responde a todas as perguntas dos alunos, as respostas chegam no intervalo de 48 horas, o 

feedback oferece algumas vezes uma análise do trabalho do aluno e sugestões para 

melhora. 

 

Interação acima da média - O professor, além de proporcionar intercâmbio de 

informações pessoais entre os alunos, incentiva a comunicação e interação social e também 

interage com os alunos em uma base social/pessoal; além de exigir que os alunos se 

comuniquem com o professor, as atividades para aprendizagem requerem que os alunos se 

comuniquem entre si cooperativamente e compartilhem feedbacks; a interatividade dos 

recursos permite troca de informações nos dois sentidos, assíncrona (texto e imagens) e 

sincronicamente e, adicionalmente, permitem a comunicação visual em um sentido e, de 

voz, nos dois sentidos entre o professor e o aluno; a prova do interesse do aluno é que ao 

final do curso a maioria (50% a 75%) dos alunos responde e envia mensagens quando 

solicitadas e voluntariamente. As respostas são detalhadas e relativas aos tópicos e, 

geralmente, refletem a intenção de se comunicar bem; quanto ao interesse do professor, 

este responde a todas as perguntas dos alunos, as respostas são imediatas, chegam no 

intervalo de 24 horas; o feedback sempre oferece análise do trabalho do aluno e sugestões 

para melhora. 

 

Interação de alto nível - O professor, além de proporcionar intercâmbio de informações e 

incentivar a interação aluno-aluno e professor-aluno, oferece estruturas permanentes  do 

curso para promover o contato social; além de exigir que os alunos se comuniquem com o 

professor, as atividades para aprendizagem requerem que os alunos se comuniquem entre 
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grupos cooperativamente e compartilhem feedback; a interatividade dos recursos permite 

troca de informações nos dois sentidos, assíncrona (texto e imagens) e sincronicamente e, 

adicionalmente, permitem a comunicação visual nos dois sentidos entre o professor e aluno 

e entre os alunos; a prova do interesse do aluno é que ao final do curso todos ou quase 

todos (90% a 100%) os alunos respondem e enviam mensagens quando solicitadas e 

voluntariamente; as respostas são detalhadas e relacionadas aos tópicos e constituem 

comunicações bem desenvolvidas; quanto ao interesse do professor, este responde a todas 

as perguntas dos alunos, as respostas são imediatas no intervalo de 24 horas, o feedback 

sempre oferece análise do trabalho do aluno e sugestões para melhora juntamente com 

dicas e informações adicionais para complementar o aprendizado. 

 

Em se tratando de Ambientes Virtuais de Aprendizagem acreditamos, tal como fazem 

alguns estudiosos, que as tarefas a serem realizadas pelos alunos condicionam a 

colaboração e a interação em algum sentido, uma vez que elas podem ser essencialmente 

colaborativas ou não. A possibilidade de uma discussão mais ou menos profunda e 

produtiva para o grupo pode estar na indicação da tarefa e no desenvolvimento do 

pensamento crítico incentivado pelo professor e pelos tutores nas discussões (ASSIS, 2008; 

VERBURGH; MULDER, 2001).  

 

Kumar (1996) identifica três tipos de tarefa comumente encontradas em ambientes de 

aprendizagem colaborativos: concept–learning, problem-solving e designing. As tarefas do 

tipo concept-learning se apóiam em fatos. As tarefas problem-solving e designing se 

apóiam em atividades de análise e síntese. No primeiro tipo de tarefa, os pares têm um 

objetivo único e eles tendem a colaborar para aquele objetivo. As outras duas tarefas 

colaborativas são menos rigorosas quanto à exigência da interação, pois os pares devem  se 

ajustar quanto aos objetivos individuais de acordo com o objetivo maior e eles não são 

obrigados a saberem em detalhes o que acontece com os outros integrantes. Nessas tarefas, 

o objetivo geral é dividido em objetivos específicos e os pares trabalham 

independentemente um do outro. Porém, tão logo eles se comuniquem e dialoguem sobre 

as suas próprias descobertas, a tarefa é considerada como realizada satisfatoriamente 

(SMITH, 1994 apud KUMAR, 1996). 
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Para Laborde (1996), em qualquer situação adidática ou seja, “aquela situação de 

aprendizagem concebida para fazer o aluno evoluir por si próprio” (p. 30), a tarefa deve ser 

elaborada de tal forma que os alunos nela se empenhem com todos os seus conhecimentos 

disponíveis, mas esses não devem ser suficientes para uma imediata resolução do 

problema, pois, em caso contrário, a interação social não é produtiva ou tem poucos 

resultados. A tarefa pedida deve favorecer a explicitação dos pontos de vista dos parceiros 

e a verbalização no plano racional. Por outro lado, Palloff e Pratt (2002) são do 

pensamento que a tarefa não traz em si a colaboração. Esta, por sua vez, é fruto de um 

espírito ou estado colaborativo desenvolvido e mantido pelo grupo. Acreditamos que a 

natureza das intervenções dos alunos no interior do grupo parece depender também da 

escolha da tarefa.  

 

Buscaremos, através desta pesquisa, identificar outros elementos que possam influenciar a 

qualidade da comunicação, em especial da comunicação matemática em fóruns e, 

consequentemente, a aprendizagem e o ensino desta matéria. 

 

2.3 APRENDIZAGEM DE ALUNOS ADULTOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 
Uma profusão de projetos de EAD baseados em tecnologias da Internet tem marcado o 

cenário da educação brasileira desde os anos 1990. As iniciativas têm surgido como 

resposta imediata à necessidade de treinamento empresarial e-learning31 e no mundo 

acadêmico, principalmente nas instituições públicas brasileiras, em projetos de formação 

de professores. A falta de vagas para cursos de formação de professores nas Instituições 

Públicas e a dispersão geográfica dos professores “leigos”, atuantes nos mais longínquos 

recantos do país, foram fatores que impulsionaram essa expansão. Este quadro revela que o 

perfil atual do aluno da EaD, no Brasil, é caracterizado por ser um aluno adulto, com 

média de 30 anos de idade e trabalhador, portanto com disponibilidade de tempo reduzida 

para o estudo e, na maioria dos casos, possuem filhos dependentes ( ABRAEAD, 2008; ABED 

2010) 

 

                                                 
31 e-Learning é caracterizado por processos educacionais  baseados  no uso da  Internet  e da colaboração virtual. Inclui 
entrega de conteúdos através da Internet, extranet, intranet, áudio, vídeo, transmissão via satélite, televisão interativa e 
CD-ROM. 
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Mesmo considerando as propostas internacionais em EAD, o perfil destes alunos quanto à 

estes quesitos permanece inalterado, o que nos leva a refletir sobre as concepções  

educacionais inerentes à  aprendizagem de alunos adultos com suporte na Andragogia. 

 

A Andragogia (do grego andros - adulto - e agogus - guiar) vem sendo considerada como 

um novo conceito educacional. Quando, em 1983, foi utilizado pela primeira vez pelo 

professor alemão Alexander Kapp, o termo foi empregado  com o objetivo de descrever os 

elementos da teoria de educação de Platão voltada aos jovens e adultos. Após cair no 

esquecimento e apenas depois da Primeira Guerra Mundial começaram a surgir nos 

Estados Unidos e na Europa os conceitos educacionais que consideram as características 

deste aprendiz. Em 1921, o termo foi empregado pelo professor alemão Rosenstock, e em 

1926 com Eduard Linderman, influenciado pelas concepções de John Dewey, o conceito 

adquiriu notoriedade com a publicação de pesquisas sobre a educação de adultos 

(ALMEIDA, 2009). 

 

As ideias sobre a educação de adultos foram recuperadas na década de 1970 por Malcom 

Knowles. Na intenção de formular uma teoria de aprendizagem que compreendesse o 

aluno adulto, Knowles em 1973, publicou o livro The adult Learner: A Neglected Species 

que apresenta a descrição mais conhecida e clássica sobre andragogia na atualidade 

(ALMEIDA, 2009; CONNER, 2004; MOORE, 2007; PALLOFF; PRATT,  2004).  

 

Para Knowles, a Andragogia é definida como  a arte e a ciência de orientar alunos adultos 

em seu processo de aprendizagem com foco em suas experiências de vida. Construído com 

base nos trabalhos de Lindeman e fazendo uso do termo Andragogia, Knowles afirmou que 

adultos requerem certas condições para aprender e que foram desconsideradas até então, 

submetendo o aluno adulto a situações educativas semelhantes às das crianças. 

A Heutagogia, outro conceito discutido com frequência na atualidade, expande a 

concepção de Andragogia ao reconhecer as experiências cotidianas como fonte de saber e 

incorpora a autodireção da aprendizagem com foco nas experiências. O conceito do grego 

heuta- auto, próprio e agogus - guiar, surge com o estudo da auto-aprendizagem na 

perspectiva do conhecimento compartilhado (ALMEIDA, 2009; PALLOFF E PRATT,  2004). 
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Embora reconheçamos que propostas pedagógicas sejam perfeitamente aplicáveis no 

entendimento da aprendizagem de alunos adultos na Educação a Distância, tomaremos os 

princípios andragógicos como norteadores para a compreensão do aluno no contexto da 

pesquisa, mesmo porque os conceitos de Andragogia, quando comparados com princípios 

pedagógicos, mostram inter-relações consistentes.  

 

Estudiosos da temática defendem um olhar diferenciado para este aluno adulto. Almeida 

(2009, p.110) coloca que: 

 

Ainda que os conceitos de andragogia e heutagogia estejam apoiados na 
experiência educativa de Dewey, na construção do conhecimento de 
Piaget, na interação social de Vygostsky e na educação transformadora de 
Paulo Freire, para atender as especificidades da educação de jovens e 
adultos é essencial a associação com metodologias e estratégias 
diferenciadas que viabilizem a aprendizagem em contexto a partir da 
experiência de vida, da interação social e da educação transformadora e 
reflexiva, o contínuo desenvolvimento das pessoas em processo de auto-
gestão e co-gestão que lhes proporcionem novas aprendizagens para 
aplicar em situações cotidianas, lidar com as transformações e incertezas 
do mundo do trabalho, inserir-se criticamente na realidade assumindo-se 
como pessoas proativas, comprometidas com a construção da cidadania. 
 

 

Moore (2007) destaca algumas diferenças na aprendizagem de crianças e de adultos. 

Segundo ele, as crianças aceitam ser dependentes de um professor, os adultos apreciam 

sentir que tem algum controle sobre o que está acontecendo e ter responsabilidade pessoal; 

as crianças aceitam a indicação do professor a respeito do que deve ser aprendido, os 

adultos preferem eles mesmos definir isso ou pelo menos ficar convencidos de que isso é 

relevante para suas necessidades; as crianças aceitam as decisões do professor relativas a 

como aprender, o que fazer, quando e onde, os adultos apreciam tomar tais decisões 

sozinhos ou pelo menos ser consultados; as crianças possuem pouca experiência pessoal, 

os adultos gostam de utilizar a experiência que possuem como um recurso de 

aprendizagem; as crianças precisam adquirir um conjunto de informações para uso futuro, 

os adultos precisam desses conhecimentos para uso imediato; as crianças podem precisar 

de motivação externa para estudar, os adultos tem motivação intrínseca, uma vez que se 

apresentaram de modo voluntário para aprender. 

 



 

 

102

 
 

 
 

Para Knowles, a andragogia está sedimentada em cinco hipóteses fundamentais sobre as 

características do aprendiz adulto que são diferentes da criança na qual estão as premissas 

da pedagogia. Assim, à medida que as pessoas amadurecem, sofrem transformações 

(SMITH, 2002):  

 

⋅ Self-concept: passam de pessoas dependentes para indivíduos independentes, 

autodirecionados; 

⋅ Experience: acumulam experiências de vida que vão ser fundamento e substrato de 

seu aprendizado futuro; 

⋅ Readiness to learn: seus interesses pelo aprendizado se direcionam para o 

desenvolvimento das habilidades que utiliza no seu papel social, na sua profissão; 

⋅ Orientation to learning: preferem aprender para resolver problemas e desafios mais 

que aprender simplesmente um assunto; 

⋅ Motivation to learn: passam a apresentar motivações internas mais intensas que 

motivações externas como notas em provas, por exemplo. 

 

O modelo andragógico considera permitir que os aprendizes saibam porque algo é 

importante para aprender, considera mostrar aos aprendizes como eles mesmos devem 

direcionar a informação e relacionar o tópico com a experiência de vida. Além disso, para 

a Andragogia, as pessoas não aprenderão até estarem prontas e motivados para aprender. 

Frequentemente, isto requer ajudá-los a vencer inibições, comportamentos e crenças sobre 

aprendizagem (COONER, 2005). Em termos práticos, os princípios da Andragogia 

significam que a instrução para adultos precisa estar mais focada nos processos e menos no 

conteúdo. Estratégias como estudos de caso, role playing, simulações e auto-avaliação são 

mais utilizadas. O instrutor adota uma função de facilitador mais do que professor ou 

avaliador.  

 

2.4  CONCEPÇÃO DE DIÁLOGO NAS TEORIAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Atualmente os modelos transmissivos de ensino, alicerçados na lógica disciplinar, 

conservam a sua legitimidade e, com certa frequência, dominam a prática pedagógica. 
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Segundo Peters (2006), docentes universitários internalizaram as tradicionais formas de 

ensino e medem concepções inovadoras inconscientemente por esse padrão.  

 

O potencial de ruptura da EaD, defende Oliveira (2003), não está restrito ao uso das 

sofisticadas tecnologias, mas relaciona-se à maneira como os professores e estudantes vão 

apropriar-se desses instrumentos eletrônicos para desenvolver projetos alternativos que 

superem a reprodução e levem à produção do conhecimento numa perspectiva 

emancipadora e democratizante de atendimento às necessidades concretas dos sujeitos 

envolvidos. A proposta do diálogo como concepção constitutiva da estrutura didática da 

Educação a Distância provoca admiração entre docentes e também entre os que têm 

experiência no ensino a distância e suscita naturalmente críticas, dúvidas e rejeições 

(PETERS, 2006).  

 

A lista de interpretações para diálogo percorre correntes filosóficas, epistemológicas, 

antropológicas e de teoria da comunicação. Os múltiplos desdobramentos do conceito nos 

obrigaram a especificar o termo ou pelo menos as qualidades mencionadas, quando nos 

propomos relacioná-lo com aprendizagem. Trouxemos para a discussão sobre o diálogo na 

Educação a Distância a Teoria do Diálogo Didático Mediado de Garcia Aretio (2003), a 

Teoria da Distância Transacional de Michael Moore (2007) e as funções didáticas do 

diálogo apresentadas por Otto Peters (2006). 

 

 

2.4.1 FUNÇÕES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS DO DIÁLOGO NA EAD 

 
A fim de esboçar a importância do diálogo na Educação a Distância, Peters32 (2006) chama 

atenção para as suas funções didáticas analisando o diálogo sob o ponto de vista dos 

aspectos didático-científicos, didático-universitário, didático-teleducativo e sobre os 

aspectos pedagógico, antropológico e filosófico. Sendo assim, o diálogo não 

                                                 
32 Otto Peters foi fundador e primeiro reitor da Fernuniversitat- Universidade a Distância na cidade de 
Hagen, Alemanha. Desde 1963 vem acompanhando o desenvolvimento do ensino a distância na Alemanha e 
no mundo todo e publicado sobre o tema. Atualmente pertence, como professor emérito, ao Instituto de 
Ciência do Ensino e Pesquisa da Educação da Fernuniversitat. 
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desempenharia apenas funções auxiliares, mas uma forma autônoma de ensino e 

aprendizagem com funções pedagógicas e didáticas específicas. 

 

Didático-científico - Na argumentação desta função do diálogo, Peters coloca que a 

ligação entre conhecimento e comunicação vale como princípio didático e explica:  

 

[...] se a comprobabilidade intersubjetiva de conhecimentos científicos 
vale como conditio sine qua non para o trabalho científico, então a 
comunicação se torna uma parte integrante constitutiva e integral do saber 
e da ciência [...] Por essa razão, quem apenas armazena saber em sua 
memória não participa no processo científico (PETERS, 2006, p. 76). 

 

Na EAD, onde é maior o perigo da escolarização do ensino acadêmico por meio de cursos 

“coagulados”, “restringir o estudo à recepção de materiais impressos prejudica o ensino em 

sua substância, no fundo, inclusive a sua cientificidade” diz Peters (2006, p.76). Quem 

adquire saber em isolamento físico e o armazena sem socializar as experiências adquiridas 

no processo, também fere ao princípio comunicativo científico. Sendo assim, a 

comunicação do saber não é complemento qualquer, mas sim, uma condição fundamental 

do ensino acadêmico. 

 

Didático-universitário - Para o autor, a insistência no princípio dialógico não é uma moda 

de reforma do ensino da atualidade. Com o monólogo cerimonial do mestre-sacerdote,  as 

discussões filosóficas da antiguidade  por meio de afirmação e réplica, os famosos diálogos 

socráticos provocam efeitos até os nossos dias. Em tempos mais recentes estiveram a 

serviço da aprendizagem  dialógica os seminários, colóquios ou debates. A questão central 

reside no fato de que certas capacidades e aptidões como por exemplo, argumentar 

objetivamente; assumir, fundamentar, defender, modificar ou rejeitar uma posição teórica; 

questionar criticamente, colher de uma discussão impulsos para a reflexão, refletir 

conscientemente com outros estudantes não pode ser simplesmente aprendidas pela 

aprendizagem receptiva e, no cas0 da Educação a Distância, através de material impresso 

por mais bem elaborado que seja.  Por isso, Peters (2006) coloca que o diálogo é 

indispensável também no estudo a distância.  

 

Didático-teleducativo - Sobre esta função do diálogo, Peters (2006) defende que na EAD 
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as relações entre professores e estudantes que existem normalmente são apenas do tipo 

sujeito-objeto e não sujeito-sujeito em face do “[...] grande número de participantes, da 

ampla anonimidade dos docentes, da objetivação das funções didáticas e sua aplicação 

técnica” (p. 80). Desta forma, através dos meios telemáticos, o diálogo oferece a chance de 

estabelecer relações entre o eu-tu, nas quais as individualidades e personalidades são 

envolvidas e desse modo se tornam primordialmente educativas. 

 

Pedagógico - O diálogo torna-se pedagogicamente importante porque nele “linguagem, 

pensamento e ação estão intimamente relacionados” e por que “realizam o 

desenvolvimento  individual e social do ser humano” que não é proporcionado pelo 

material impresso e portanto não pode ser negligenciado (PETERS, 2006, p. 80). 

 

Antropológico - O autor traz o diálogo como uma realidade elementar da existência 

humana, visto ser meio através do qual surge a língua, o homem se humaniza e meio que 

possibilita todo o convívio humano. O aspecto antropológico do diálogo revela não 

somente uma “necessidade de contato humano, mas, sim, sobretudo o anseio por 

autoconhecimento e autocertificação” (PETERS, 2006, p. 81). 

 

Filosófico - O enfoque filosófico dado pelo autor refere-se ao encontro existencial 

proporcionado pelo diálogo uma vez que “o diálogo faz com que as pessoas se encontrem 

de modo direto, levando-as a agir com base em decisões próprias, a levar em consideração 

os parceiros, levá-los a sério e nisso reconhecer, certificar e confirmar a si mesmas” . No 

diálogo, “experimenta-se de modo insubstituível uma forma de vida importante para a 

existência do ser humano”( PETERS, 2006, p. 81). 

 

Peters (2006) entende que ao negligenciar a aprendizagem no diálogo ou renunciá-lo, a 

comprovação das dimensões científica e humana das profissões fica comprometida. 

Defende ainda que quando se leva o ensino a distância a sério e não o entende 

simplesmente como distribuição e leitura de materiais de estudo, o diálogo pode ser 

favorecido. Quando, além disso, se estende o estudo acadêmico como um processo no qual 

se busca educação por meio de ciência, de modo algum se renuncia o ensino e 

aprendizagem dialógica. E mais, que nessa concepção entende-se que o desenvolvimento 
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do pensamento científico depende de sua gênese e de seu ensaio no diálogo com docentes e 

outros estudantes, e quanto o falar, pensar e agir se condicionam mutuamente na EaD e 

nela são fortalecidos. 

 

2.4.2 TEORIA DO DIÁLOGO DIDÁTICO MEDIADO 
 

Tomando por base as estruturas presentes nos diversos cursos, as diferenças metodológicas 

e organizacionais dos mesmos, as tecnologias empregadas, o tamanho das instituições, as 

demandas diferenciadas e ainda, a diversidade de denominações que surgiram ao longo do 

tempo, Garcia Aretio33 (2001) afirma que todos os sistemas de ensino a distância tem em 

comum uma série de características que permitem uma definição para a Educação a 

Distância que pode ser aplicada a diferentes contextos34.  A definição de Garcia Aretio 

para Educação a Distância agrega em si as propostas de outros modelos teóricos35 de 

diversos autores, como a Teoria da Industrialização de Otto Peters, Teoria da 

Independência proposta por Wedemeyer, Teoria da Comunicação Didática Guiada de 

Holmberg e também a Teoria da Distância Transacional de Michael Moore.  

 

Como resultado deste trabalho, tem-se a seguinte concepção de EaD que adotamos como 

uma de nossas referências teóricas: 

 

La educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre 
el profesor (institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferente 
al de aquél, aprende de forma independiente (cooperativa). (ARETIO, 
2001, p.41, grifo nosso) 

  

                                                 
33 Lorenzo Garcia Aretio é decano da Faculdade de Educação da UNED, titular da cátedra Unesco de 
Educação a Distância, editor do Boletim Eletrônico de Notícias de Educação a Distância. Autor único, editor 
ou coordenador de vinte livros sobre educação a distância e de mais de 100 artigos sobre esta temática. 
Diretor das revistas científicas Educação XXI e a Revista Iberoamericana de Educação a Distância (RIED). 
Forma parte de comissões científicos de revistas e congressos internacionais. 
 
34 Aretio apresenta um estudo comparativo das diversas terminologias e das definições que envolvem 
Educação a Distância baseando-se em ARMENGOL (1982); CIRIGLIANO (1983); FLINCK (1978,1984); 
HENRI (1985); HOLMBER(1977); JOFFRE(1990); KAYE(1979); KEEGAN (1980,1986); IBÁNEZ 
(1984,1986); MCKENZIE (1979); MOORE (1972); PERRATON (1982); PETERS (1983); ROWNTREE 
(1986); SARRAMONA (1991) E WEDEMEYE (1981) que encontram-se em ARETIO   (2001, p.22-27). 
 
35 Detalhes sobre os modelos dos autores citados podem ser obtidos em ARETIO (2001, p.101-106 ). 
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É importante perceber que nesta concepção a essência da EaD revela-se através de algumas 

características comuns nas ideias dos demais estudiosos da temática, à saber: o alto grau de 

separação física entre o professor e os estudantes no espaço e no tempo; o suporte de uma 

organização ou instituição que administre, planeje, produza materiais e avalie o processo 

educativo; a comunicação mediada pelas diversas tecnologias; a autoaprendizagem do 

aluno como exercício da autonomia, a sua independência em relação ao professor quanto 

ao gerenciamento do tempo e do estudo e, o trabalho coletivo (cooperativo ou 

colaborativo) como meio para aprendizagem. 

 

Quanto ao termo diálogo didático presente na citação acima e no título da tese que se 

apresenta, é referente ao diálogo estabelecido para ensinar e aprender através dos meios de 

comunicação. A teoria do diálogo didático mediado de Aretio assenta-se 

fundamentalmente na questão do estabelecimento deste diálogo com características 

didáticas de via dupla entre os envolvidos separados fisicamente um do outro, no espaço e 

possivelmente no tempo.  

 

Quanto às possibilidades de diálogo didático entre professor e aluno na Educação a 

Distância, o autor as classifica em função da intermediação, do tempo e do canal presentes 

nas interações (ARETIO, 2001).  

 

Em função da intermediação, ela pode ser presencial (sem intermediação) ou, não 

presencial e, portanto, mediada através de algum canal material de comunicação. Em 

função do tempo este diálogo pode ser síncrono ou assíncrono. Síncrono quando acontece 

em tempo real de forma simultânea e imediata à produção da mensagem como ocorre com 

na conversa presencial, telefônica, chat interativo. Assíncrono quando, ao contrário, a 

comunicação não acontece em tempo real com uma diferença temporal que pode ser de 

segundos, minutos, horas ou dias com ocorre com o email e a comunicação no fórum. Em 

função do canal, tem-se o diálogo real que se produz ou de forma síncrona ou assíncrona 

mediante alguma via de comunicação, ou simulado, quando se produz um diálogo irreal, 

imaginário, virtual, entre o autor do material e o usuário. Neste último caso, o estudante 

interage com o material produzido. 
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Nesta perspectiva, se por um lado, o aluno aprende de forma independente, uma vez que 

ele controla seu tempo, decide onde estudar e impõe o ritmo de estudo que deseja, e 

exercita a sua autonomia, por outro lado, esta aprendizagem também acontece nas relações 

sociais, na colaboração e nos diálogos didáticos entre professores e estudantes e entre os 

próprios estudantes. No entanto, é de se esperar alguma “distância” neste processo, seja ela 

uma distância física, comunicativa ou psíquica entre os envolvidos. Sobre esta questão, 

discutiremos no próximo tópico baseando-se na Teoria da Distância Transacional de 

Moore.  

 

2.4.3 TEORIA DA DISTÂNCIA TRANSACIONAL    
 

Na Teoria da Distância Transacional a definição de educação a distância enfatiza aspectos 

semelhantes aos postos por Garcia Aretio, como podemos observar a seguir: 

 

Educação a Distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente 
em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de 
criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias 
tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais 
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 2). 
 

A exemplo do que foi dito, ambas definições compreendem um aprendizado planejado e 

não acidental. Um aprendizado que normalmente está em um lugar diferente do local de 

ensino e a presença da mediação tecnológica na comunicação entre os envolvidos. A sua 

contribuição, a nosso ver, reside no fato de que o autor distingue a distância física da 

distância comunicativa ou psíquica e assim, em sua teoria o diálogo assume uma das 

funções centrais na estrutura didática de um curso a distância.  

 

Para Moore36 e Kearsley (2007) a distância é um fenômeno pedagógico, e não 

simplesmente uma questão geográfica ou física. Embora estudantes e professores estejam 

geograficamente afastados, segundo Moore, o importante é o efeito que essa distância 

                                                 
36  Michael Moore é Ph.D pela University of Wisconsin- Madison e é professor na Faculdade Educação da 
Penn State desde 1986. Possui cerca de 100 publicações  e um número maior de palestras em mais de 30 
países. Em 1972, publicou a primeira obra teórica em inglês sobre  educação a distância e tem realizado 
diversos outros notáveis trabalhos pioneiros nesse campo. Recentemente, criou e ensina nos cursos de pós 
graduação online da World Campus da Penn State University. 
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geográfica exerce no ensino e na aprendizagem, na elaboração do currículo e do curso, na 

organização e gerenciamento do programa educacional. 

 

A respeito desta distância comunicativa, ela causa “um hiato na comunicação, um espaço 

psicológico potencial de compreensões errôneas entre os instrumentos e os estudantes” 

(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 240). Para explicar a posição do diálogo na comunicação 

individual, Moore propôs  a distância comunicativa e formulou a Teoria da Distância 

Transacional. Enquanto um fenômeno pedagógico, a distância transacional não é particular 

desta modalidade educativa. Ela se faz presente de alguma forma em todo evento 

educacional, mesmo quando existem contatos face a face entre professores e estudantes. 

 

A distância transacional é função de três elementos ou como denomina Moore, grandezas, 

são elas: diálogo, estrutura e autonomia. A combinação desses elementos varia de uma 

situação para outra, que em parte são antagônicas ou até mesmo excludentes. Sendo assim, 

ela é determinada pela intensidade das interações entre docentes e discentes (diálogo), pelo 

grau em que o caminho a ser seguido no estudo está prefixado por meio de programas de 

ensino preparados (estrutura) e, por fim, pela intensidade em que os próprios estudantes 

determinam os seus estudos (autonomia). 

 

Analisando separadamente cada um dos três elementos, podemos ter um entendimento da 

função do diálogo e de que forma ele influencia a distância transacional do curso e como é 

influenciado pela estrutura da instituição e pela autonomia do estudante. 

 

Estrutura - Diz respeito a uma concepção de ensinar e aprender que não está aberta a 

intervenções espontâneas e desdobramentos imprevistos. Ao contrário, é fechada por estar 

voltada para a consecução de um objetivo planejado e regulado quanto ao tempo e  quanto 

à avaliação. Na verdade a estruturação do ensino e da aprendizagem não é uma novidade 

trazida, como o autor coloca. Ela se faz presente desde a exposição do saber por meio da 

forma como se organizam os livros (prefácio, introdução, sequência dos capítulos, resumo 

e conclusão) à articulação e planejamento das aulas condicionadas ao tempo e espaço, 

independentemente da modalidade de ensino. A nova perspectiva trazida por Moore é a 

medida de sua aplicação na Educação a Distância. A estrutura é determinada com base na 
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filosofia educacional da organização, pelos próprios professores, pelo nível acadêmico dos 

alunos, pela natureza do conteúdo e pelos meios de comunicação empregados (MOORE; 

KEARSLEY, 2007). A estrutura descreve até que ponto os componentes do curso podem se 

adaptar ou até que ponto o curso pode atender às necessidades individuais de cada aluno. 

Isto em virtude da estrutura expressar a rigidez ou a flexibilidade dos objetivos 

educacionais, as estratégias de ensino e os métodos de avaliação do curso. 

 

Autonomia - O conceito atribui aos alunos à capacidade de tomar decisões a respeito do 

seu próprio aprendizado. Capacidade de desenvolver o seu plano de estudo e de 

aprendizado, capacidade para encontrar recursos para o estudo e capacidade de perceber 

quando o processo lhes foi satisfatório. A autonomia do aluno é mais exercida quanto 

maior for a Distância Transacional em um momento do curso. Por outro lado, nem todos os 

alunos são totalmente autônomos ou estão preparados para exercerem a autonomia. A 

dinâmica deste processo depende da filosofia educacional do indivíduo ou do grupo 

responsável pela elaboração do curso, pelas personalidades do professor e do aluno, pela 

matéria do curso e pelos meios de comunicação. 

 

Diálogo - Termo empregado para descrever uma interação ou uma série de interações 

tendo qualidades positivas que outras interações podem não ter. De fato, segundo Moore e 

Kearsley (2007) 

[...] um diálogo é direcionado, construtivo e é apreciado pelos 
participantes. Cada uma das partes presta respeitosa e interessada atenção 
ao que o outro tem a dizer. Cada uma das partes contribui com algo para 
seu desenvolvimento e se refere às contribuições do outro partido. Podem 
ocorrer interações negativas e neutras. O termo diálogo, no entanto, 
sempre se reporta a interações positivas. Dá-se importância a uma 
solução conjunta do problema discutido, desejando chegar a uma 
compreensão mais profunda dos estudantes. (MOORE, 1993, p.24 apud 
PETERS, 2003, p.73) 

 

Confere ao diálogo nesta teoria a primeira concepção constitutiva do ensino a distância e 
mais,  
 

[...] quem considera a aprendizagem dialógica no ensino a 
distância, e não reduz o ensino e o estudo somente aos efeitos dos 
materiais de ensino pré-preparados, e reconhece seus objetivos 
mais amplos, confere-lhes adicionalmente substância e relevância 
pedagógica (PETERS 2006, p.75). 
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A redução da distância transacional de modo algum é um objetivo que se deveria buscar 

sob quaisquer circunstâncias, como pensávamos que fosse a prática ideal. Pelo contrário, 

está na dosagem de diálogo e estrutura adaptados a cada situação de ensino e aprendizagem 

o valor da distancia transacional intencional. Inclusive, pode ser desejável uma distância 

transacional grande, uma vez que ela constitui uma premissa importante para o estudo 

autônomo do estudante, ao qual se atribui um alto valor justamente na EaD. 

 

Finalizamos este capítulo justificando o uso da expressão que permeará todo o nosso texto: 

o diálogo didático matemático. Neste contexto, traduz a ideia de uma situação onde ocorre 

o ensino e a aprendizagem colaborativa da matemática através do diálogo intencional e 

interessado dos alunos entre si e eventualmente com seus professores tendo suporte na 

mediação tecnológica. Nesse diálogo é possível identificar atos dialógicos como 

reformular, desafiar, avaliar, perceber, reconhecer e posicionar-se que compõem o 

Modelo CI.  Nossa expectativa é de reconhecer na dinâmica de um fórum matemático em 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem, como o Moodle, o envolvimento dos alunos 

nesses tipo de diálogo, utilizando linguagem e simbologia matemática. A respeito dessas 

especificidades do fazer matemática e do fazer matemática na educação a distância online, 

dedicamos o capítulo que segue.  
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO  NA EAD: 

UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  DE DISCUSSÃO NO MOODLE 

 

 

Capítulo 3 O “FAZER” MATEMÁTICA  

 

A Educação Matemática, enquanto área de pesquisa educacional, volta-se ao estudo, 

compreensão, interpretação e descrição de fenômenos referentes ao ensino e à 

aprendizagem da Matemática, nos diversos níveis da escolaridade, quer seja em sua 

dimensão teórica ou prática. Sua consolidação, como área de pesquisa, é relativamente 

recente quando comparada com a história milenar da Matemática. Segundo Pais (2001), as 

pesquisas em Educação Matemática receberam grande impulso nas últimas décadas 

originando algumas tendências teóricas como a Etnomatemática, a Modelagem 

Matemática, a História da Matemática, Didática da Matemática, Filosofia da Matemática, 

entre várias outras. 

Com a oferta de cursos de Matemática nos moldes da Educação a Distância online, surgem 

outros questionamentos que necessitam de investigação e que se originam tanto nas 

características próprias da modalidade quanto da necessidade de adaptação dos resultados 

das pesquisas em Educação Matemática, especificamente da Didática e da Psicologia da 

Matemática. 

Almejamos através desta pesquisa, refletir e trazer resultados concretos voltados para essa 

recente necessidade de compreender o “fazer” matemática na Educação a Distância online, 

mas que resgata, como ponto de partida, as características que subjazem a própria atividade 

matemática estudadas amplamente nas situações do ensino denominado “presencial”. 

Ao refletirmos sobre a aprendizagem consciente da Matemática, considerando a intenção 

concreta de que seja apreendida e a necessidade de comunicação entre alunos e professores 

quando o processo de ensino e de aprendizagem acontece em um Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem, somos intimados a iniciar as nossas reflexões considerando a linguagem 

matemática e a natureza dos objetos matemáticos como condição. Se aceitarmos o conceito 

de linguagem como um sistema de comunicação constituído por signos, social e 

historicamente determinados então concebemos que a Matemática possui, ou é ela mesma, 

uma linguagem (CORRÊA, 2005).  

 

Até o século XVI, toda a expressão matemática se fazia de uma forma excessivamente 

verbal ou retórica. Por exemplo, em 1951, Viète para representar a equação quadrática  5A2 

+ 9A- 5 = 0  escrevia em latim: 5 in A quad. et 9 in A planu minus 5 aequatur 0, isto é,  5 

em A quadrado e 9 em A plano menos 5 é igual a zero (VENTURI, 1949). Além da 

prolixidade de comunicação, diferentes notações para indicar as mesmas coisas também 

foram obstáculos para os matemáticos. Aos poucos foram aparecendo escritas mais 

simplificadas e com isso a representação matemática foi adquirindo maior praticidade. Por 

exemplo, a conjunção latina et que significa e foi sincopada para t, donde se originou o 

sinal de mais “ +” (VENTURI, 1949). 

 

Coube a Leonhard Euler (1707- 1783) a responsabilidade de ter apresentado uma notação 

para a matemática mais consistente. Ainda utilizamos, por exemplo, f(x) para indicar uma 

função de x; letras minúsculas a,b,c,  para indicar os lados de um triângulo e as letras 

maiúsculas A,B,C para os ângulos opostos;  i como unidade imaginária no conjunto dos 

números complexos, entre outras. 

 

Hoje percebemos a linguagem Matemática como um sistema simbólico de caráter formal, 

cuja elaboração é indissociável do processo de construção do conhecimento matemático e 

que tem como função principal converter conceitos em objetos mais facilmente 

manipuláveis e calculáveis, possibilitando inferências, generalizações e novos cálculos 

que, de outro modo, seriam impossíveis. A linguagem Matemática, além da linguagem 

oral, assume outras formas como a escrita presente nos livros e textos didáticos e a 

linguagem pictórica, expressa através de gráficos, diagramas ou desenhos.  
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Essa escrita simbólica específica adquiriu uma natureza universal que supera as diferenças 

idiomáticas e, diferentemente da linguagem comum37, não se aprende em casa, desde 

pequeno, mas na escola. Segundo Santos (2005), a substituição da linguagem comum pela 

linguagem matemática não ocorre de forma tranquila especialmente nos anos iniciais do 

processo de escolarização.  

 

Ao utilizar a linguagem comum para se chegar à linguagem matemática, o aluno tem a 

necessidade de apoiar-se em significados referenciais para a formação dos conceitos 

matemáticos e para uma apropriação dessa linguagem específica. No entanto, à medida que 

as propriedades estruturais tornam-se mais complexas, a Matemática torna-se difícil de ser 

falada e de ser compreendida sem a utilização de símbolos. Dessa forma, a comunicação se 

realiza, basicamente, de forma escrita.  

 

Ao mesmo tempo em que o simbolismo matemático permite descrever  as propriedades 

dos objetos de forma direta e precisa, apresentando-se como um simplificador e facilitador, 

permitindo clareza e rapidez na resolução de problemas e na expressão de ideias, para os 

estudantes, tal linguagem simbólica, pode ser difícil de ser compreendida, assimilada e 

corretamente utilizada (BEHAR; NOTARE, 2009). Surge um evidente paradoxo didático: o 

paradoxo da linguagem específica (D’AMORE, 2007).  

 

O ensino é comunicação e um dos seus objetivos é o de favorecer a 
aprendizagem dos alunos; em primeiro lugar, então, quem comunica 
deve fazê-lo de maneira tal que a linguagem utilizada não seja ela 
própria uma fonte de obstáculos à compreensão; a solução poderia 
parecer banal: bastaria evitar com os alunos aquela linguagem 
específica; toda a comunicação deveria acontecer na língua comum (p. 
249). 
 
A Matemática possui uma linguagem específica (ou até mesmo,  é uma 
linguagem específica); um dos objetivos principais de quem a ensina é o 
de fazer com que os alunos apreendam, não apenas entendam, mas 
também de que se apropriem dessa linguagem especializada; por isso, 
não é possível evitar que os estudantes entrem em contato com essa 
linguagem específica, mais ainda, ao contrário, é necessário apresentá-la 
(impô-la) para que dela se apropriem (p. 249-250) 
 

 

                                                 
37 Língua materna, ou seja, aquela que se usa normalmente em um contexto não institucionalizado, para a 
comunicação usual. 
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Dessa forma, é a linguagem matemática, de fato, fonte de dificuldades para os estudantes. 

Sabemos que é preciso que o aluno expresse-se escrevendo, através da simbologia pois a 

expressão auxilia na concretização do pensamento, obrigando o sujeito a justificar suas 

ideias e refletir sobre suas concepções. Seria impossível para o estudante aprender a 

utilizar a linguagem Matemática sem existir uma verdadeira e própria atividade didática 

específica explicitamente pensada nesse sentido.  

 

A língua na qual se faz matemática possui um código semiológico próprio que desenvolve 

a função de designação para nomear um objeto quando, por exemplo, uma letra é utilizada 

para representar um ponto ou quando se trata de várias designações juntas em uma única 

representação, segundo regras sintáticas estabelecidas, por exemplo, na escrita f(x,y). Este 

código também desenvolve a função de localização, por exemplo ao escrever  rp∈  que 

localiza o ponto na reta mas que também ressalta as propriedades do ponto ao satisfazer a 

equação dessa mesma reta r dada. Tudo isso produz certamente um resultado de grande 

concisão e precisão onde a “densidade” da informação resultante é notável (D’AMORE, 

2007). 

 

Sendo assim, não apenas os símbolos matemáticos, mas a própria língua comum quando 

utilizada em Matemática, parece, segundo D’Amore (2007), bem mais complexa. Com 

poucas palavras, são dadas muitas informações. Daí, se o estudante tem lacunas ou não 

lembra o que se entende com os verbos ou substantivos, encontra uma dificuldade 

adicional, por exemplo, na frase: a reta tangente que passa pelo ponto de interseção das 

curvas na direção do vetor  
→
i2  .  Como saída, os alunos evitam, espontaneamente, o uso da 

escrita simbólica, até mesmo da função de designação (D’AMORE, 2007). 

 

Para D’Amore (2007), quando se faz Matemática, a comunicação não ocorre certamente na 

linguagem matemática dos matemáticos, mas também não ocorre na língua comum, quer 

seja pelo professor ou pelo aluno.  Portanto, no caso do aluno, este termina por criar para si 

um aparato linguístico mais modesto, uma espécie de quase-modelo, no qual são 

abundantes maneiras de dizer frases feitas, e como consequência, ele acaba por renunciar, 

infelizmente, em muitos casos, ao sentido. 
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3.1 PROBLEMAS E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  EM MATEMÁTICA 
 
 
Os problemas matemáticos e a busca por soluções parecem corresponder ao “alimento” de 

que se nutre a Matemática, sendo considerado como o maior objetivo da instrução 

matemática em qualquer nível de ensino. A resolução de problemas é considerada a forma 

mais eficaz não somente do desenvolvimento da atividade matemática, mas também da 

aprendizagem dos conhecimentos, das habilidades, dos métodos e das aplicações 

matemáticas (ECHEVERRÍA, 2008).  

 

Se há uma área do currículo na qual parece desnecessário justificar a 
importância que possui a solução de problemas, ela é sem dúvida a 
área de Matemática. [...] Esta relação entre Matemática e solução de 
problemas parece estar implícita tanto nas crenças populares como em 
determinadas teorias filosóficas, psicológicas e em determinados 
modelos pedagógicos (ECHEVERRÍA, 2008, p. 43). 

 

O interesse na resolução de problemas de matemática possui diversos significados. Por um 

lado, se deve à ideia de que o raciocínio matemático reflete e estimula o raciocínio em 

outras áreas do conhecimento e, por outro lado, à ideia de que um maior aprofundamento 

no conhecimento e em procedimentos matemáticos ajudaria no avanço em outras áreas 

científicas e tecnológicas e, inclusive, a resolução mais eficiente das tarefas cotidianas 

(ECHEVERRÍA, 2008). Essas diferentes visões ao mesmo tempo podem ser complementares 

dos objetivos do próprio ensino da Matemática. 

 

Observando a história da Matemática, existem relatos de problemas matemáticos 

registrados pelas diversas culturas nas mais variadas formas de apresentação: em placas de 

pedra, metais gravados, papiros, entre outras (WACHILISKI, 2007). Um dos primeiros 

registros dos primeiros problemas matemáticos de que se tem conhecimento na história da 

humanidade é o papiro de Rhind38 onde o escriba Ahmes registrou cálculos de áreas de 

círculos, retângulos e triângulos. Citado por Pólya39 ao tratar da questão da resolução de 

problemas, para enfatizar a importância do ato de resolver problemas em matemática, ele 

                                                 
38 Nome do arqueólogo que comprou o papiro. 
39 George Polya(1887-1985), húngaro que residiu nos Estados Unidos, é considerado o pai da Resolução de 
Problemas matemáticos e um dos incentivadores dessa metodologia de ensino da Matemática. Publicou a 
obra How to solve it em 1945. 
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diz que a resolução de problemas foi e é a coluna vertebral da instrução matemática desde 

a época desse papiro (DANTE 2000; D’AMORE, 2007). 

 

 
Figura 1 - Papiro de Rhind 

Fonte: www.revistaescola.abril.com.br   
 

Independente das diferentes concepções dos professores e pesquisadores sobre a 

Matemática, parece claro que as concepções de seus alunos não correspondem de forma 

alguma às de seus professores. D’Amore(2007) e Echeverría (2008) citam pesquisas 

realizadas com alunos da educação básica na Itália, Espanha e Estados Unidos, nas quais 

os alunos demonstraram, por exemplo, a ruptura entre problemas reais e problemas 

escolares, onde a Matemática e a solução de problemas matemáticos constituem um 

conhecimento descontextualizado cuja aprendizagem não possui outro objetivo a não ser 

obter boas notas na escola. 

 

A palavra problema, dentro da sala de aula, tem coincidido  mais como “qualquer atividade 

que precise ser realizada” do que “propor e tentar resolver uma questão difícil ou 

surpreendente” (ECHEVERRÍA, 2008, p. 48).  

 

Para compreendermos o que são os problemas matemáticos, uma tentativa de descrição e, 

portanto, de distinção entre o que é um problema e um exercício também é apresentada por 

D’Amore (2007). Situações estas discutidas no contexto da Didática da Matemática, e que 

parecem envolver fatos ligados a atitudes relacionais aluno-professor-saber ensinado ou a 

ensinar. 
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Tem-se um exercício quando a resolução prevê que se devam utilizar 
regras e procedimentos já aprendidos, ainda que não consolidados. Os 
exercícios, portanto, entram na categoria das experiências com objetivo 
de verificação imediata de reforço (p. 286). 
 
Tem-se, por outro lado, um problema, quando uma, ou mais, das regras 
ou um, ou mais, dos procedimentos necessários ainda não estão na 
bagagem cognitiva do responsável por resolvê-lo; na ocasião, algumas 
dessas regras ou alguns desses procedimentos poderiam inclusive estar 
em via de explicitação; às vezes, é a própria sucessão de operações 
necessárias para resolver o problema que demandará um ato criativo por 
parte de quem precisa resolvê-lo (p.286). 

 

Complementa D’Amore (2007), explicando que não é o texto ou o enunciado da questão 

em si que constitui um exercício ou um problema. Há algo mais global, ligado a situações 

didáticas, capacidades individuais além de outros fatores, entre os quais a intenção didática 

do professor e o nível do estudante.  

 

Os limites nem sempre são fáceis de estabelecer. Um problema se diferencia de um 

exercício na medida em que, neste último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que 

nos levam, de forma imediata, à solução. Por isso é possível, explica Echeverría e Pozo 

(2008) que uma mesma situação represente um problema para uma pessoa enquanto que 

para outra esse problema não existe ou que, por possuir mecanismos para resolvê-la com 

um investimento mínimo de recursos cognitivos, a reduza a um simples exercício.  

 

De qualquer modo, para Echeverría (2008), na  sala de aula dedica-se mais tempo à 

solução de exercícios  do que a solução de problemas. Esta última atividade representa 

uma maior demanda cognitiva e motivacional. Assim, os exercícios servem apenas para: 

 

[...] consolidar e automatizar certas técnicas, habilidades e 
procedimentos necessários para a posterior solução de problemas, mas 
dificilmente podem trazer alguma ajuda para que essas técnicas sejam 
usadas em contextos diferentes daqueles onde foram aprendidas ou 
exercitadas, ou dificilmente podem servir para a aprendizagem e 
compreensão do conceitos. 
 
Existem os exercícios onde o objetivo é a automatização da técnica onde 
a sua eficiência neste processo não depende somente do número de vezes 
que são repetidos, mas também da forma em que estão ordenados e do 
tipo de dificuldade que possam representar para os alunos. Outros 
exercícios podem pretender que sejam aprendidos alguns procedimentos  
nos quais se inserem essas técnicas e dessa forma, o aluno é obrigado a 
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realizar um trabalho de tradução da linguagem falada para a linguagem 
matemática e obriga-o a planejar a ordem em que a atividade deve ser 
resolvida (p. 48-49). 

 

As ideias dos professores se refletem nos diferentes significados conferidos à expressão 

solução de problemas, usada para expressar atividades. Segundo Echeverría (2008) esses 

significados contemplam atividades tão diversas como as incluídas  na realização de 

exercícios mais ou menos repetitivos, nos procedimentos próprios ao pensar 

matematicamente.  

 

Para Echeverría (2008), os dois tipos de atividades tem consequencias muito diferentes 

para a aprendizagem  e respondem a diferentes tipos de objetivos escolares. O Quadro 8, a 

seguir, adaptado de D’Amore e Zan (1996, apud D’Amore, 2007), procura evidenciar as 

diferenças citadas. 

 

Quadro 8 - Diferenças entre problemas e exercícios na Matemática 
 

 Problema Exercício 
 
 
No ensino 

⋅ instrumento de aquisição de 
conhecimento; 

⋅ objeto de ensino 

⋅ instrumento para consolidar 
conhecimentos e 
habilidades;  

⋅ instrumento para verificar 
conhecimentos e habilidades 

Privilegia ⋅ Processos ⋅ Produtos 
O professor ⋅ Escolhe os problemas 

⋅ Segue os processos 
⋅ Escolhe os exercícios 
⋅ Corrige e avalia os produtos 

O sujeito  
tem um papel 

⋅ Produtivo ⋅ Executivo 
 

       Fonte: Adaptado de D’Amore e Zan (1996, apud D’Amore, 2007 p. 300) 

 

Para D’Amore o sujeito, a tarefa e as condições ambientais externas ao aluno, são 

elementos que caracterizam o processo de resolução de um problema. Esses elementos e as 

suas interações configuram os aspectos a serem considerados sobre a investigação da 

resolução de problemas. O esquema da Figura 2, a seguir, ilustra os atuais campos e modos 

de investigação ao redor desta questão para o autor. 
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Figura 2 - Esquema dos campos e modos de investigação na resolução dos problemas 

Fonte: Adaptado de D’Amore (2007, p. 299) 

 

 

Nesta perspectiva, os processos ativados para resolução conduzem sempre a um produto 

que é o resultado final e que por sua vez é fortemente influenciado pelas variáveis em jogo. 

Existiriam pois, as variáveis de processo, referentes ao comportamento do sujeito, às 

heurísticas utilizadas, aos algoritmos, ao comportamento frente ao insucesso parcial no 

decorrer da resolução, e quanto as variáveis de produto seriam referentes ao tempo 

empregado, à correção da solução, à qualidade da síntese. 

 

Considerações sobre o conhecimento à disposição do sujeito que irá resolver o problema 

não sendo apenas fórmulas, algoritmos ou definições, mas também maneiras de se 

organizar, modos de controlar e de usar o próprio conhecimento; vários fatores afetivos 

como emoções, atitudes, motivações; condições sócio-culturais e imagens e convicções 

sobre a matemática e sobre a escola, tudo isso está implícito no decorrer de uma resolução 

de problemas. 

 

Segundo Diniz (2001), a resolução de problemas adquiriu diversas concepções ao longo do 

tempo. Surgindo assim, desde ideias muito simplistas e ingênuas do tema até sofisticadas 

teorias, as quais tem gerado diferentes orientações para o ensino, a organização de 

currículos, a elaboração de textos e manuais e as orientações didáticas  para a abordagem 

desse tema. A resolução de problemas pode ser descrita dentro de três concepções: como 

meta, habilidade básica ou processo. Compreender as diferenças e semelhanças nos 

ajudam a interpretar o processo, a concepção do professor e dos próprios alunos sobre a 

resolução de problemas quando observamos a dinâmica das aulas de Matemática, ocorram 

estas presencialmente ou a distância. 

 

tarefa

sujeitoambiente

processos
produto
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Meta - A resolução de problemas como alvo do ensino de Matemática. E assim, todo 

ensino estrutura-se primeiro na preparação das habilidades que serão exigidas 

posteriormente. Ou seja, os currículos reforçam a necessidade do aluno possuir todas as 

informações e os conceitos envolvidos na resolução de problemas para que depois possa 

efetivar a resolução.  

 

Habilidade Básica - A resolução de problemas entendida, a partir do final da década de 70 

e durante os anos 80, como uma competência mínima para que o indivíduo possa inserir-se  

no mundo do conhecimento e do trabalho. Assim, todos os alunos devem aprender a 

resolver problemas. Nessa perspectiva, é preciso considerar os problemas que envolvem o 

conteúdo específico, os diversos tipos de problemas e os métodos de resolução para que se 

alcance a aprendizagem matemática.  

 

Processo - A resolução de problemas entendida como aplicação dos conhecimentos 

previamente adquiridos a situações novas.  Esse movimento nasce com os trabalhos de 

Pólya e desperta o estudo sobre os procedimentos usados pelos alunos para resolver 

problemas. As implicações para o ensino passam a ser o enfoque em procedimentos ou 

passos utilizados para se chegar a resposta, não sendo mais esta a finalidade, perdendo pois 

sua importância. Nessa concepção surgem estudos que classificaram os tipos de problemas, 

tipos de estratégias de resolução e esquemas de passos a serem seguidos para resolvê-los 

de forma mais fácil.  

 

O tema Resolução de Problemas tem sido muito discutido e analisado nas últimas décadas, 

tanto entre professores e educadores quanto entre pesquisadores e elaboradores de 

currículo (DANTE, 2000; DINIZ, 2001). O National Council of Teachers of Mathematics, 

dedicou sua publicação em 1980 à resolução de problemas, reforçando as propostas 

curriculares que indicavam esta temática como o centro do ensino e das pesquisas naquela 

década. Estes estudos inicialmente sofreram forte influência das teorias da psicologia 

aplicada à educação de Piaget (WACHILISKI, 2007).  

 

Por volta dos anos 90, o tema ganha uma outra dimensão sendo descrita como uma 

metodologia para o ensino de matemática e, portanto, apresenta estratégias para o ensino e 
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para o desenvolvimento  da aprendizagem. A solução de problemas matemáticos segundo 

Pólya realiza-se em quatro passos: compreensão, concepção de um plano, execução do 

plano e exame da solução alcançada (DANTE, 2001, p.22; ECHEVERRÍA; POZO, 2008, p.51; 

SMITH, 2001, p.7).  Apresentamos a seguir questionamentos adaptados da teoria de Polya 

por Echeverría e Pozo (2008) sobre os passos necessários para resolver um problema. 

 

Compreender o problema:  

⋅ Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é a condição? A condição é 

suficiente para determinar a incógnita? É suficiente? Redundante? Contraditória? 

 

Conceber um plano: 

⋅ Já encontrou um problema semelhante? Ou já viu o mesmo problema proposto de 

maneira um pouco diferente? 

⋅ Conhece um problema relacionado com este? Conhece algum teorema que possa 

lhe ser útil? Olhe a incógnita com atenção e tente lembrar um problema que lhe seja 

familiar ou que tenha a mesma incógnita, ou uma incógnita similar. 

⋅ Este é um problema relacionado com algum que já foi resolvido? Você poderia 

utilizá-lo? Poderia utilizar o seu resultado? Poderia empregar o seu método? 

Considera que seria necessário introduzir algum elemento auxiliar para poder 

utilizá-lo? 

⋅ Poderia enunciar o problema de outra forma? Poderia apresentá-lo de forma 

diferente novamente? Refira-se às definições. 

⋅ Se não pode resolver o problema proposto, tente resolver primeiro algum problema 

semelhante. Poderia imaginar um problema análogo um pouco mais acessível? Um 

problema mais geral? Um problema mais especifico? Pode resolver uma parte do 

problema? Em que medida a incógnita fica agora determinada? De que forma pode 

variar? Você pode deduzir dos dados algum elemento útil?  Pode pensar em outros 

dados apropriados para determinar a incógnita? Pode mudar a incógnita? Pode 

mudar a incógnita ou dados, ou ambos, se necessário, de tal forma que a nova 

incógnita e os novos dados estejam mais próximo entre si? 

⋅ Empregou todos os dados? Empregou todas a condições? Considerou todas as 

noções essenciais concernentes ao problema? 
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Execução do plano: 

⋅ Ao executar o seu plano de resolução, comprove cada um dos passos. Pode ver 

claramente que o passo é correto? Pode demonstrá-lo? 

 

Visão retrospectiva: 

⋅ Pode verificar o resultado? Pode verificar o raciocínio? Pode obter o resultado de 

forma diferente? Pode vê-lo com apenas uma olhada? Pode empregar o resultado 

ou o método em algum outro problema? 

 

No entanto, não basta aprender esses passos para elaborar e solucionar problemas com 

sucesso. Ter uma visão deles e compreender a importância de cada um permite entender os 

problemas como um processo que resulta em um produto. 

 

Percebemos que o primeiro passo na solução das tarefas matemáticas consiste na tradução 

das palavras ou do formato de apresentação do problema para símbolos e representações 

matemáticas. Não significa apenas que o aluno possa compreender e compreenda a 

linguagem e as expressões através dos quais a sua proposição é expressa, ou que seja capaz 

de reconhecer os conceitos matemáticos ao que se faz referência. Além desses fatores é 

preciso que o sujeito associe o problema ao conhecimento que já possui.  

 

Neste processo, para Echeverría (2008), a compreensão de um problema exige certos 

conhecimentos matemáticos, linguísticos, semânticos e de esquema, que discutimos a 

seguir. Diferentes formas de compreender um mesmo problema podem ter suas origens em 

certas ambiguidades linguísticas ou semânticas evidenciadas na maneira como foi expresso 

o problema. Esses conhecimentos são o que usamos para interpretar  o contexto do 

problema e dar-lhe sentido. Dessa forma, a linguagem cotidiana pode, inclusive, servir 

como obstáculo didático para o aprendizado de um novo conhecimento, exatamente por ter 

um bom funcionamento em uma experiência vivida mas ser insuficiente no contexto dos 

objetos matemáticos e por isso mesmo se revelar em um fracasso em uma nova situação 

(D’AMORE, 2007, p. 211; PAIS, 2001, p. 40).  

 

Assim, as ambiguidades linguísticas contidas em uma pergunta, por exemplo, levariam  a 
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diferentes soluções ou fariam com que o problema  se tornasse insolúvel ou ainda que o 

aluno chegasse a soluções impossíveis. O que pode ser nada mais do que uma 

consequência da tentativa de traduzir o problema de forma literal ou de forma imediata 

para símbolos numéricos. Quase sempre, o tipo de representação mais comum é aquela que 

se encaixa melhor em uma análise superficial das características das tarefas, mas que 

certamente levam os alunos ao erro ou à concepções precipitadas. 

 

Quanto ao conhecimento esquemático citado por Echeverría (2008) nesta análise, ele 

informa sobre o tipo de problema que se está resolvendo. Serviria, então, para classificar o 

problema, decidir que dados são úteis e ao contrário, quais dados que não são, assim como 

para determinar as ações que devem ser realizadas. 

 

Após a tradução do problema para um representação matemática começa o processo de 

solução propriamente dito. Segundo Mayer (1983, apud Echeverría, 2008, p.60) essa 

segunda parte do processo de solução exige: 

 

[...] um conhecimento heurístico ou estratégico que nos ajude a 
estabelecer as metas e os meios úteis para alcançar-las, assim como um 
conhecimento operacional ou algorítmico que nos permita levar a cabo 
nossas estratégias e planos. 
 

Ou seja, embora o conhecimento das técnicas matemáticas costume ser uma condição 

necessária não é suficiente para a solução de determinados tipos de problemas. É preciso 

conhecer como e quando precisam ser usados. Precisam estar integrados a uma estratégia 

que conduza à meta. Situação esta dificilmente de ser encontrada em exercícios. A idéia de 

situação-problema, difundida  em todo mundo ao final da década de 1970, traz uma 

situação e um contexto matemático propícios para estas atividades.  

 

[...] situação de aprendizagem concebida de maneira tal que os alunos 
não possam resolver a questão por simples repetição ou aplicação de 
conhecimentos ou competências adquiridas, mas tal que seja necessária a 
formulação de novas hipótese (D’AMORE, 2007, p.287). 

 
É uma forma de organização do ensino onde se faz necessário induzir motivação, suscitar 

curiosidade por um enigma qualquer, seja através de uma pergunta ou um problema. Além 

disso, o estudante a identifica como sendo uma situação na qual está prevista a construção 
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do seu conhecimento. A estrutura da atividade apresentada permite que o mesmo efetue 

operações mentais necessárias para atingir o objetivo apresentado e avalie as suas 

aquisições pessoais. Nesta perspectiva o estudante se encontraria em uma situação 

problemática e não em um problema, ou mais ainda, estaria diante de um problema no 

interior da atividade mas a motivação deve ser forte o bastante para que ele perceba a 

necessidade e o desejo de recorrer à criatividade, fazendo hipóteses, inventando soluções. 

Criar tais situações é tarefa do professor, que deve ter claramente um objetivo bem preciso 

para alcançar em um projeto bem estabelecido. 

 

 

3.2  ANÁLISE COGNITIVA DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS  

 
Entre as referências que dão visibilidade, sustentação teórica e compreensão da 

comunicação e linguagem Matemática no campo da Educação Matemática, os estudos 

desenvolvidos por Raymond Duval40 (2003) são referências nesta área. Estes estudos 

permitem entender a função das representações simbólicas mas também permitem fazer 

uma análise cognitiva das atividades matemáticas.  

 

Em Matemática, toda a comunicação se estabelece com base em representações onde os 

objetos  a serem estudados são conceitos, propriedades, estruturas, relações que podem 

expressar diferentes situações, portanto, para o seu ensino e para a aprendizagem 

precisamos levar em consideração essas diferentes formas de representação (DAMM, 2002). 

 

O ponto inicial da teoria sobre os Registros de Representação Semiótica de Duval está no 

fato de que, para haver compreensão em Matemática faz-se necessário distinguir o objeto 

matemático da representação que ele pode assumir. Assim, a atividade matemática 

ocorreria sobre os objetos e não sobre os seus representantes. Por exemplo, não se pode 

confundir os números com as escritas decimais ou fracionárias, nem tampouco as funções 

com os símbolos ou, as retas com os gráficos, uma vez que um mesmo objeto matemático 

                                                 
40 Raymond Duval é filósofo e psicólogo de formação.Trabalhou no Instituto de Pesquisa em Educação 
Matemática (Irem) de Estrasburgo, na França, de 1970 a 1995, onde desenvolveu fundamentais estudos 
relativos à Psicologia Cognitiva.Atualmente trabalha na Universidade du Littoral Côte d’Opale da França 
onde é professor emérito. 
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pode dar-se através de representações muito diferentes. Esta confusão entre objeto e 

representação é chamado por Duval de paradoxo cognitivo do pensamento matemático  e 

se apresenta constantemente nas situações de ensino e aprendizagem (D`AMORE, 2005). 

 

A razão desta inversão quanto ao “objeto do saber” ocorre porque os objetos matemáticos 

não existem como objetos reais. Assim, as representações como sendo produções 

constituídas pelo emprego de signos (enunciado na linguagem natural, fórmula algébrica, 

gráfico, figura geométrica) não parecem ser mais do que o meio pelo qual dispõe um 

indivíduo para exteriorizar suas representações mentais, ou seja, para fazê-las visíveis ou 

acessíveis aos outros. Neste ponto está a origem da necessidade das representações 

semióticas: estariam subordinadas por inteiro às representações mentais e não cumpririam 

mais que as funções de comunicação (DUVAL, 2003). 

 

Duval (2003) propõe uma abordagem cognitiva para entender não só as dificuldades que os 

alunos tem na compreensão da Matemática, mas identificar a natureza dessas dificuldades. 

Para o autor, o que caracteriza a atividade matemática do ponto de vista cognitivo e que a 

faz original e específica em relação aos outros domínios do conhecimento científico, é que 

a atividade matemática requer a utilização de sistemas de representação. São vários 

sistemas de escrita para os números, notações simbólicas para os objetos, escritas 

algébricas, figuras geométricas, representações em perspectivas, gráficos cartesianos, 

diagramas, etc. Essa pluralidade de registros de representação de um mesmo objeto, e a 

articulação desses diferentes registros é condição para a compreensão em matemática. 

Assim, “[...] é enganosa a ideia de que todos os registros de representações de um mesmo 

objeto tenham igual conteúdo ou que se deixem perceber uns nos outros” (DUVAL, 2003, p. 

31). 

 

De uma forma geral, as representações, nesta teoria, podem ser caracterizadas. Temos 

então as representações mentais, computacionais e as representações semióticas que podem 

ser analisadas a partir das oposições interno-externo e consciente-não consciente como 

mostra o Quadro 9, a seguir. 
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Quadro 9 -Tipos e funções das representações 

Fonte: Adaptado de Duval (2003, p. 35) e Duval (2004, p. 31) 
 

As representações externas estão diretamente ligadas ao visível, são representações 

produzidas como tais por um sujeito e são, por natureza, efetuada através da utilização de 

um sistema semiótico. Cumprem a função de comunicação e de objetivação como todas as 

representações conscientes. As representações externas são essenciais para a função de 

tratamento que está diretamente ligada a utilização de um sistema semiótico. As 

representações computacionais realizam uma função de tratamento automático que são 

internas. Por exemplo, o cálculo do algoritmo da adição pode ser realizado por um aluno 

infinitas vezes, sem saber o significado operatório do mesmo. As representações 

semióticas realizam de alguma forma uma função de tratamento, porém esse tratamento é 

intencional, função fundamental  para a aprendizagem humana. 

 

Muitas vezes as representações “mentais” não passam de representações semióticas  

interiorizadas. As representações mentais úteis ou pertinentes em matemática são sempre 

representações semióticas interiorizadas em interação com um tratamento de produção 

externa de representações semióticas. Pois, em produção externa, pode-se tratar e controlar 

um número consideravelmente mais elevado de informações do que em produção interna, 

estando a vantagem de uma produção interna em sua maior rapidez e seus “atalhos”. 

 

Nessa perspectiva, a oposição muitas vezes feita entre a compreensão que seria conceitual 

ou puramente mental e as representações semióticas que seriam externas, aparece como 

enganadora (DUVAL, 2003). Por outro lado, considerar que as representações semióticas 

teriam a função de comunicar as representações mentais é um ponto de vista superficial. 

  Interna Externa  
 
 
 

Consciente 

  
Mental 
⋅ função de objetivação 
⋅ produção por si próprio 
⋅ discurso interior 

 
Semiótica 

⋅ função de objetivação 
⋅ função de expressão  
⋅ produção para os outros ou para si 
⋅ função de tratamento intencional 

 
 

Não consciente 

  
Computacional 

⋅ função de tratamento 
automático ou quase 
instantâneo 
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Os sistemas semióticos devem permitir que se cumpram três atividades cognitivas 

inerentes a toda representação. Em primeiro lugar, constituir uma “marca” ou um 

“conjunto de marcas” perceptíveis e que sejam identificados como uma representação de 

alguma coisa em um sistema determinado (representação). Depois, transformar as 

representações de acordo com as únicas regras próprias do sistema, de modo a se obter 

outras representações que podem constituir uma gama de conhecimento em comparação 

com as representações inicias (tratamento). Por fim, converter as representações 

produzidas em um sistema de representação em outro sistema, de maneira tal que estas 

últimas permitam explicitar outras significações relativas aquilo que é apresentado 

(conversão). 

 

As representações semióticas podem ser discursivas em língua natural, em língua formal 

(simbólica, numérica, algébrica), e associações verbais (conceituais) cuja argumentação se 

dá a partir de observações, de crenças, dedução válida a partir de definição ou de teoremas.  

Ou ainda, não discursivas como são as figuras geométricas planas ou em perspectiva, 

gráficos cartesianos e esquemas (DUVAL, 2003). 

 

Para designar os diferentes tipos de representações semióticas ou sistemas utilizados em 

Matemática, seja para apresentar uma informação ou para objetivar uma representação, 

Duval utiliza a expressão registro de representação.  

 

Para Duval (2003), a originalidade da atividade matemática e a compreensão em 

Matemática está na mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação 

ou, na possibilidade de trocar a todo momento de registro de representação. Assim, para o 

autor, não existe noesis (conceitualização) sem semiosis (representações). Isto é, não existe 

aquisição conceitual de um objeto matemático sem a utilização da representação por meio 

de signos (D’AMORE, 2007). 

 

Três fenômenos estão estritamente ligado aos obstáculos encontrados pelos aprendizes na 

compreensão de textos e na aquisição de tratamentos lógico e matemático. O primeiro é a 

diversificação dos registros de representação semiótica. A linguagem natural e as 

linguagens simbólicas não podem ser consideradas como formando um único e mesmo 
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registro. Tampouco os esquemas, as figuras geométricas, os gráficos cartesianos ou as 

tabelas. O segundo, é a própria diferenciação entre representante e representado que 

configura o paradoxo cognitivo. E, o terceiro fenômeno, é o da coordenação entre os 

diferentes registros de representação semiótica disponíveis. Como exemplo de diferentes 

registros para um mesmo objeto matemático, temos o caso exibido no Quadro 10, a seguir, 

onde exibimos o registro gráfico, simbólico e linguístico para uma função linear. 

 

Quadro 10   Diferentes registros de representação para um mesmo objeto matemático 
 

Registro de 
representação gráfica 

Registro de representação 
de escrita simbólica 

Registro de 
representação linguística 

 

 

 
 
 
 
 

xxf
xy
=

=
)(  

 
 
 
 
 

uma função linear 

  Fonte: Adaptado de Duval (2003) 

 

Quando a transformação de uma representação semiótica em uma outra ocorre 

permanecendo no mesmo registro, temos um tratamento. Por exemplo, ao efetuar um 

cálculo ficando estritamente no mesmo sistema de escrita ou de representação dos 

números; resolver uma equação ou um sistema de equações; completar uma figura segundo 

critérios de conexidade e de simetria. Quando, mudamos de sistema, mas conservando a 

referência aos mesmos objetos, temos uma conversão. Por exemplo, ao passar da escrita 

algébrica de uma equação à sua representação gráfica. Portanto, o tratamento se estabelece 

“dentro” do registro, já a conversão se dá entre registros diferentes. Por exemplo, uma 

ilustração é a conversão de uma representação linguística em uma representação figural.  

 

Do ponto de vista cognitivo, é a atividade de conversão que aparece como a atividade de 

transformação  representacional fundamental por conduzir aos mecanismos subjacentes à 

compreensão, e portanto, à compreensão do verdadeiro objeto matemático. O aluno 

encontra dificuldade justamente em passar de uma representação para outra. Ele consegue 
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fazer o tratamento em diferentes registros de um mesmo objeto matemático, porém fica 

incapacitado de fazer conversões necessárias para a apreensão deste objeto (DAMM, 2002). 

 

Segundo Damm (2002), no ensino de matemática o problema se estabelece justamente 

porque só se levam em consideração as atividades cognitivas de formação de 

representações e os tratamentos necessários em cada representação. Onde, na verdade, o 

que garante a apreensão do objeto matemático, a conceitualização, é a coordenação entre 

estes vários registros de representação. 

 

A natureza cognitiva, própria da atividade de conversão, aparece tanto nas variações de 

congruência e de não-congruência quanto na heterogeneidade do dois sentidos de 

conversão e que são geralmente correlacionado às variações de sucesso ou fracasso nas 

operações de conversão. Para a análise da conversão, é preciso comparar a representação 

no registro de partida com a representação no terminal de chegada. Se a representação 

terminal transparece na representação de saída e a conversão está próxima de uma situação 

de simples codificação, diz-se que há congruência. Porém, se ela não transparece 

absolutamente diz-se que ocorre a não congruência.  

 

A importância do sentido da conversão também deve ser considerada. Nem sempre a 

conversão se efetua quando se invertem os registros de partida e de chegada. Segundo 

Duval (2003),  geralmente no ensino, um sentido de conversão é privilegiado pela ideia de 

que treinamento efetuado num sentido estaria automaticamente treinando a conversão no 

outro sentido.  

 

Neste processo, são identificados os obstáculos didáticos decorrentes de um 

“enclausuramento” de registro que impede o aluno de reconhecer o mesmo objeto 

matemático em uma de suas representações bem diferentes. Ou seja,  esses obstáculos 

didáticos “são conhecimentos que se encontram relativamente estabilizados  no plano 

intelectual e que podem dificultar a evolução da aprendizagem do saber escolar” (PAIS, 

2001, p. 44). Observemos o efeito do sentido da conversão nas tarefas a seguir, proposta 

por Pavlopoulou (1993 apud DUVAL, 2003) apresentadas no Quadro 11.  
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Quadro 11 - Efeito do sentido da conversão  
 

Registro de saída Registro de chegada Sentido da 
Conversão 

Taxa de sucesso  
(144 estudantes) 

 
1 k 0 m 
0 0 1 n 
0 0 0 0 
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         Fonte: Adaptado de Duval (1999, 2003) 
 

Para cada tipo de representação havia uma sugestão apropriada do tipo: “as seguintes 

tabelas descrevem uma situação de vetores no plano ou no espaço. Dar uma figura que 

ilustre a situação descrita pela tabela dada. Dê uma tabela que descreva a situação 

representada pela figura...” (DUVAL, 2003, p. 20). Denotamos por T, o registro tabela, por 

G, o registro gráfico e por S, o registro simbólico 

 

Variando sistematicamente o número de dimensão e o registro de representação de partida 



 

 

132

 
 

 
 

pode-se observar que a inversão no sentido da conversão conduziu a variações, às vezes 

consideráveis, das taxas de acerto, sem que isso pudesse ser associado a um tipo de 

registro. O estudo coloca em evidência os fenômenos de não congruência por simples 

inversão da conversão de representações. 

 

A utilização da conversão como um instrumento de análise, segundo Duval (2003) só pode 

ser feita mediante duas condições:  
 

⋅ dar-se a representação a mais elementar possível, 1R  de um objeto 
em um registro de saída A e sua representação convertida ´

1R  em um 
registro de chegada B; 
 
⋅ proceder todas as variações possíveis de nRR ...1  que conservem nas 
diferentes representações um valor de representação  de alguma coisa no 
registro de saída A, e observar as variações concomitantes de ´

1R  no 
registro de chegada B. As representações nRR ...1  do registro A se 
separam, então em duas classes: aquelas para as quais existe somente 
uma representação concomitante  ´

1R  no registro de chegada B e aquelas 
que têm cada uma representação concomitante diferente no registro de 
chegada  (p. 23) 

 

Portanto, a regra de interpretação é a seguinte: “todas as variações de 1R  para as quais não 

existe variação concomitante no registro de chegada são variações cognitivamente neutras, mesmo 

que não sejam linguisticamente neutras, porque elas conservam o mesmo objeto de referência!” 

(p.26). Assim, “as únicas variações de representação que são cognitivamente importantes 

no registro de partida são aquelas que provocam uma modificação da representação 

concomitante no registro de chegada, porque isso implica um novo objeto denotado” (p. 

26). 

 

Entendemos que uma análise cognitiva, em termos de registros, de atividades matemáticas 

deve considerar alguns passos fundamentais aqui tratados. Inicialmente distinguir 

tratamento de conversão. Em segundo lugar, verificar os tratamentos específicos a cada 

registro sem misturar com os tratamentos em outro registro; fazer um estudo dos graus de 

congruência ou não congruência durante a conversão das representações nas quais deve-se 

considerar a discriminação das unidades significantes em uma representação, o fechamento 

dos registros e a articulação entre os registros. 
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3.3 OS OBJETOS DE ESTUDO DO CÁLCULO VETORIAL E DA GEOMETRIA ANALÍTICA 
 

A respeito dos objetos de estudo da matemática considerados no recorte conceitual para 

esta tese, dedicamos algumas linhas sobre fatos históricos e conceituais dos temas 

abordados na disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica e que especificamente 

compõem o currículo do curso de Matemática oferecido pela UFPB Virtual.  

 

Independentemente do nome adotado por outras instituições de ensino superior, esta 

disciplina refere-se ao estudo dos vetores, retas, planos, cônicas e quádricas  quando 

consideramos o ensino de graduação brasileiro e alguns livros didáticos adotados como de 

Winterle (2000), e Boulos e Camargo (2000). 

 

O conceito de vetor41 surgiu na Mecânica com o engenheiro flamengo Simon Stevin 

conhecido como o “Arquimede holandês”. Em 1586 apresentou na sua obra Estática e 

Hidrostática, o problema da composição de forças e enunciou uma regra empírica para se 

achar  a soma de duas forças aplicadas num mesmo ponto. Regra esta que a conhecemos 

como regra do paralelogramo. Com Gaspar Wessel, matemático dinamarquês, na obra 

Ensaio sobre Representação da Direção, 1796, os vetores são considerados como “linhas 

dirigidas”. Mas a sistematização da teoria vetorial teve seu início apenas no século XIX 

com os trabalhos do irlandês William Hamilton, do alemão Hermann Grassmann e do 

físico norte-americano Josiah Gibbs (VENTURI, 1949). 

 

A abordagem deste estudo pode ser feita basicamente em três perspectivas: de forma 

geométrica, onde os vetores são representados por segmentos de reta orientados (setas) e as 

operações com eles são definidas geometricamente; Analiticamente, onde os vetores e 

correspondentes operações são descritos em termos de números, chamados componentes 

dos vetores. A descrição analítica resulta naturalmente da descrição geométrica, desde que 

seja introduzido um sistema de coordenadas; e por fim, axiomaticamente, onde não se faz 

qualquer tentativa para se descrever um vetor ou as operações algébricas com vetores. 

Neste caso, vetores e operações vetoriais são considerados conceitos não definidos, 

relativamente aos quais se sabe apenas que eles satisfazem certo conjunto de axiomas. Tal 

                                                 
41 Provem do latim, vector,óris  e significa, etimologicamente, o que arrasta ou leva.  
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sistema algébrico, com axiomas apropriados, chama-se espaço vetorial. Em todos os ramos 

da Matemática encontramos espaços vetoriais e eles são apresentados em cursos de 

Álgebra Linear e por isso fogem ao nosso campo de interesse. 

 

Portanto, a abordagem introdutória sobre vetores geralmente é feita por meio dos 

tratamentos geométricos e analíticos que se complementam. O geométrico que possibilita a 

visualização dos conceitos e o algébrico que segue uma perspectiva mais formal e abstrata.  

 

Na perspectiva geométrica, a noção intuitiva de vetores contempla as definições de 

segmentos orientados, norma, direção, sentido, as operações de adição, multiplicação de 

um vetor por um escalar real e posições entre vetores. O tratamento algébrico inicia-se 

com a representação de vetores no plano usando a ideia de combinação linear seguida do 

conceito de base para o IR2, da representação analítica de um vetor em forma de par ou na 

forma cartesiana, utilizando os vetores ortogonais e ortonormais, dois a dois, 
→→→
k ,, ji . Mais 

adiante a retomada dos conceitos se dão também na forma geométrica bem como a 

generalização do tratamento vetorial dado no plano IR2 é rapidamente estendida para o 

espaço IR3.  

 

Os três produtos entre vetores, produto interno, produto vetorial e produto misto,  são 

apresentados com aplicações clássicas e geométricas, além do tratamento algébrico. O 

produto interno fica relacionado com a medida de um comprimento,  no caso a norma do 

vetor projeção de um vetor em relação à direção de um outro; o produto vetorial como a 

medida de uma área, ou seja, com o cálculo da área de um paralelogramo formado por dois 

vetores; e o produto misto como ferramenta para o cálculo do volume de paralelepípedo, 

definido por três vetores. 

 

O estudo de vetores é de fundamental importância não apenas no ensino da própria 

Matemática, como na aplicação em outras áreas, como na Física. Vetores e Geometria 

Analítica são assuntos de vital importância  na compreensão de disciplinas como Cálculo, 

Álgebra Linear, Equações Diferenciais e outras, uma vez que, além de relacionarem as 

representações algébricas com entes geométricos, visam desenvolver habilidades como 

raciocínio geométrico e visão espacial. 
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A Geometria Analítica faz um simbiose da Geometria com a Álgebra, podendo ser descrita 

como uma forma algébrica de olhar a geometria ou uma forma geométrica de olhar a 

álgebra (SMITH, 2001).  A disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica utiliza e 

articula  o ferramental do cálculo vetorial e aplica aos objetos da Geometria Analítica. 

 

Historicamente, apesar do extraordinário incremento dado à Geometria Plana e Espacial 

pelos matemáticos helenísticos como Pitágoras (560-500 a.C.), Euclides (c.325- c.265 

a.C.), Arquimedes (287-212 a.C.) e Apolônio de Perga (262-190 a.C.), quando a 

Matemática deixou ter caráter meramente intuitivo e empírico dos egípcios e babilônicos e 

se assumiu como disciplina racional, dedutiva e lógica a partir da criação de definições, 

axiomas, postulados e teoremas, ela ainda não dispunha de uma notação algébrica 

adequada.  

 

Com os trabalhos dos geômetras gregos e com o desenvolvimento da Álgebra, 

especialmente com Diofanto de Alexandria que viveu no século III d.C. e do indiano Al-

Khowarizmi em 800 d.C., o manuscrito  Ad locos planos et solidos isagoge de Pierre de 

Fermat concluído em 1629,  foi considerado o marco zero da Geometria Analítica. Coube a 

Pierre de Fermat (1601-1665) a descoberta das equações da reta e da circunferência, e as 

equações mais simples da elipse, da parábola e da hipérbole. 

 

No entanto, René Descartes (1596-1650) superou Fermat pela utilização de uma notação 

algébrica mais prática. A geometria cartesiana (Cartesius é a forma latinizada de 

Descartes) agora era sinônimo de geometria analítica e na obra La géometrie, publidada 

por volta de 1628, levou a Geometria Analítica ao conhecimento de seus contemporâneos.  

A usual denominação sistema cartesiano é anacrônica historicamente, pois Descartes não 

estabeleceu tal sistema de coordenadas a fim de localizar pontos, sua obra não contém 

eixos perpendiculares, eixos oblíquos nem tampouco a equação de uma reta (VENTURI, 

1949). Para Boyer (1974), a origem da geometria analítica moderna está na antiguidade 

mais que na latitude de formas medieval.  

 

A abordagem dada a Geometria Analítica no ensino superior inicia-se com a apresentação 

de estratégias para se obter equações de retas e equações de planos de diferentes maneiras 
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dependendo da situação configurada pelos dados ou, inversamente, a partir delas se chegar 

a resultados ou tirar conclusões. São comuns situações em que, ou são dados um plano 

passando por três pontos, ou um plano que contém um ponto e dois vetores ou,  um ponto e 

um vetor perpendicular ao plano, e assim é possível determinar em cada situação a equação 

do plano. O mesmo acontece com a reta, se são dados dois pontos ou um ponto e um vetor, 

ou  dois planos.  

 

Analisa-se ainda, a posição relativa entre retas, entre retas e planos, entre planos. O 

ângulo formado entre esses objetos, se nulo ou não nulo; as interseções, se vazias ou não. 

O estudo das distâncias, quer sejam entre pontos, ponto e reta, ponto a plano, ou entre retas 

também é objeto e ferramenta na Geometria Analítica. O enfoque algébrico utiliza as 

facilidades dadas pelas propriedades encontradas nos vetores, suas operações elementares e 

seus produtos. 

 

A respeito do estudo das cônicas, foi o geômetra Apolônio de Perga, em sua obra As 

Cônicas, quem introduziu os nomes elipse e hipérbole em um contexto novo para a seções 

planas. Ele mostrou como obter todas as seções cônicas de um mesmo cone oblíquo de 

duas folhas e dando-lhes nomes eminentemente apropriados. Esta é a atual abordagem 

presente nos livros-texto básicos da disciplina. 

 

Os métodos de Apolônio em muitos pontos são tão semelhantes aos modernos que às vezes 

se considera seu tratado como uma geometria analítica, antecipando a de Descartes por 

1800 anos (BOYER, 1974). As cônicas foram de fundamental importância para o 

desenvolvimento da astronomia. Mais tarde Kepler e Galileu mostraram que essas curvas 

ocorrem em fenômenos naturais, como nas trajetórias de um projétil ou de um planeta. 

 

O estudo das cônicas limita-se, a esse nível, ao estudo das Parábolas, das Elipses e dos 

Círculos como caso particular, e das Hipérboles a partir de suas definições, elementos 

(focos, centro, eixos, vértices, assíntotas, excentricidade), equações reduzidas, 

paramétricas, além de outras formas e da translação de eixos. A partir destes estudos, são 

apresentadas as Quádricas. Na sequência elas aparecem “naturalmente” como superfícies 

de revolução geradas por uma das curvas planas já conhecidas. No caso da superfície ser 
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gerada por uma  parábola, hipérbole ou elipse, em qualquer dos três eixos (Ox, Oy ou Oz), 

obtemos, respectivamente, um parabolóide, hiperbolóide ou elipsóide.  

 

Existem consistentes referências  que Euclides (séc. III a.C.) tenha escrito um tratado sobre 

elipsóides, parabolóides, hiperbolóides, além de esfera, cilindro e cone. (VENTURI, 1949). 

Novamente Euler (1707-1783) traz em seu livro Introductio in Analysin infinitorum ou 

Introdução à Análise Infinita, publicado em 1748, uma das mais significantes contribuições 

à geometria, pois apresenta a primeira exposição em livro-texto de quádricas, considerando 

estas como superfícies do 2º grau no espaço. No mencionado livro, Euler apresenta as 

equações dos cones, dos parabolóides, dos elipesóides e dos hiperbolóides, utilizando o 

sistema cartesiano no IR3. 

 

Um estudo sobre a transição entre o Ensino Médio e Superior, no que se refere a 

Geometria Analítica feita por Dias, Campos e Karrer (2009), concluiu que um possível 

abandono no tratamento da Geometria Analítica pode eventualmente fazer com que estes 

conceitos, mesmo presentes no livro didático, o ensino da Geometria Analítica 

restringindo-se ao IR2, pode dificultar o trabalho a ser realizado com os estudantes do 

Ensino Superior, pela falta da extensão do campo conceitual IR2 para IR3, tanto no Ensino 

Médio como no Superior. O trabalho com IR2 e IR3 permitiria uma melhor visualização e 

compreensão das noções e técnicas associadas ao estudo da Geometria Analítica e 

facilitaria a generalização para o IRn consequentemente para a introdução da Álgebra 

Linear42.  

 

Com a apresentação do campo temático acerca de vetores e da geometria analítica, fica 

evidente que existe uma multiplicidade de formas e formalizações em torno da noção de 

vetor, como vetor da física, vetor geométrico (enfoque dado no ensino básico fundamental 

e médio com ênfase na ferramenta de resolver problemas) e vetor elemento de um espaço 

                                                 
42 Foram analisados documentos oficiais: PCN para o Ensino Médio (2000), PCN+ Ensino Médio (2006) e a 
Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008); as relações institucionais existentes no livro de 
Dante (2005) do PNLEM/ 2005 e no caderno do professor (2008) distribuído pela Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo na sua rede de escolas. Foi analisado o resultado do SARESP (2005, 2007, 2008) para 
as questões associadas às noções matemáticas de pontos, retas e planos. No que se refere às relações 
institucionais existentes no Ensino Superior, foi analisado o livro didático de Geometria Analítica de Boulos 
e Camargo (2005). 
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vetorial. Consequentemente, esta multiplicidade implica o uso de diferentes linguagens e 

representações.  

 

Segundo estudo desenvolvido por Bittar (2003), é possível distinguir registros de 

representação semiótica no estudo sobre vetores, os quais apresentamos aqui e 

exemplificamos de acordo com o nosso contexto: 

 

⋅ Linguagem natural (LN): quando se trata de informações dadas na forma discursiva, 

como por exemplo, “seja um vetor com coordenadas 2, -2 e 1” no lugar de 

kjiv 122 +−= . 

 

⋅ Simbólico vetorial (V): quando se trata de usar relações ou notações vetoriais. Por 

exemplo, para a escrita do “vetor v”, temos: v  ; para o “produto vetorial dos vetores v e 

u”, temos: uv× , e para o “produto interno dos vetores v e u”, temos uv ⋅ . 

 

⋅ Geométrico-numérico (gnum): quando é preciso fazer cálculos. Para o cálculo da 

norma de um vetor v  usamos a notação v  que representa, geometricamente, o seu 

comprimento considerando uma unidade de medida. Por exemplo, se v  é dado em 

coordenadas por kjiv 122 +−=  e iu 2= , escrevemos 523 =+=+ uv . 

 

⋅ Simbólico-geométrico (G): quando se trata de uma escrita simbólica sobre uma 

propriedade geométrica. Por exemplo, se os vetores v  e u  são paralelos, escrevemos  

v // u  e se são perpendiculares,  uv ⊥  . 

 

⋅ Gráfico (G): quando um desenho representa vetores 

       e/ou suas propriedades. No caso da figura a seguir,  

       temos os vetores a , b  e ba × . 

 

 

Neste mesmo estudo sobre os registros de representação para vetores, Bittar (2003) coloca 
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que as dificuldades dos alunos parece estar ligada ao fato de a conversão ser feita de modo 

automático, ou seja, não se trabalhou o significado matemática da conversão realizada, e 

também à ausência de um estudo significativo sobre o tratamento. Em uma análise 

comparativa com alunos do ensino médio e com alunos universitários, a autora concluiu 

que os resultados obtidos nos exercícios propostos foram análogos. Porém, a única 

diferença encontrada foi associada a uma maior maturidade por parte dos universitários, 

que pareceram mais conscientes dos seus próprios erros.  

 

Segundo Dias, Campos e Karrer (2009), a insatisfação com a  Matemática tanto no Ensino 

Médio quanto no Ensino Superior é semelhante: fracassos numerosos, a perda de sentido, a 

falta de curiosidade, as dificuldades para entrar no pensamento científico por parte dos 

estudantes. Isto leva os professores às dificuldades de gestão das classes, que são cada vez 

mais heterogêneas, e à implementação de novas propostas, muitas vezes não bem 

compreendidas ou julgadas redutoras por parte dos mesmos.  

 

 

3.4  O “FAZER” MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ONLINE 

 

Segundo Behar e Notare (2009) a Educação a Distância, da forma como vem sendo 

pensada e idealizada, valoriza as interações, as trocas de informações, os debates online, de 

forma intensa, uma vez que o principal veículo de comunicação é a escrita mas o fazer 

matemática é trabalhoso e até mesmo frustrante, tanto para professores quanto para alunos.  

 

As recentes publicações de experiências com cursos de graduação em Matemática à 

distância apontam os desafios e as dificuldades de adaptação desta área de conhecimento 

ao “fazer” matemática online. Avaliar a comunicação matemática dos alunos em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem não é das tarefas mais fáceis. A maioria dos cursos 

não permite a entrada de visitantes e geralmente são protegidos por senhas. Mesmo assim, 

os relatos de casos são unânimes sobre as dificuldades da comunicação online exatamente 

porque exige recursos específicos para a escrita e ferramentas de suporte para as atividades 

de cálculo, construção de gráficos, resolução de problemas, os quais precisam ser 

assimilados e dominados pelos alunos e pelos professores para esse “fazer” Matemática.  
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No entanto, ao compararmos com os relatos das primeiras iniciativas desses cursos e se 

analisarmos diferentes experiências nacionais e internacionais, percebemos um avanço 

nessas questões, principalmente no que dizem respeito a tecnologia empregada e os 

recursos desenvolvidos para a comunicação e expressão. Identificamos iniciativas de 

professores preocupados em desenvolver e proporcionar um padrão de comunicação mais 

eficiente, que vai desde a construção de editores de fórmulas científicas com 

funcionalidades integradas aos diferentes recursos de interação e comunicação dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem até softwares colaborativos de geometria para 

comunicação síncrona e assíncrona.   

 

Os pesquisadores Engelbrecht e Harding (2004) colocam que apesar dos cursos em 

Matemática não terem ficado à frente do pioneirismo dos cursos por Internet, a sua 

crescente participação nessa forma de educação é notável. Ao realizarem estudos sobre 

tecnologias envolvidas no ensino para alunos de graduação baseado na Web, destacaram 

que era preciso refletir sobre o lugar da Matemática na mudança para a aprendizagem 

online.  

 

Engelbrecht e Harding (2004) apostam nas facilidades visuais e nas oportunidades de 

exploração oferecidos pelos bons materiais para substituir o paradigma das aulas 

expositivas. Mas por outro lado, colocam os autores, é audacioso dizer que os professores 

de matemática abraçam a Internet com grande entusiasmo, quando na verdade relutam e 

são da opinião de que a Matemática é uma matéria conceitual onde o contato face a face é 

necessário para tratar dos seus objetos.  

 

Para Smith e Ferguson (2005), a matemática não funciona bem na educação online e se faz 

necessário compreender a origem dos seus problemas. Em um estudo quantitativo, 

considerando estudantes e instrutores ligados a State University of New York, a taxa de 

desistência dos alunos foi tomada como medida da satisfação dos mesmos e da viabilidade 

dos cursos. Foi constatado que a taxa de desistência em cursos de Matemática foi 

significativamente superior do que comparada com outros cursos online. No entanto, 

considerando os cursos presenciais, a taxa foi aproximadamente a mesma. Os autores 

advogam que o problema dos cursos de matemática online podem ser explicados através de 
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algumas considerações a que chegaram com a pesquisa:  

 

⋅ Os estudantes de cursos online são muito diferentes dos estudantes dos cursos 

presenciais na universidade. Eles são mais velhos, dispõem de pouco tempo para os 

estudos pois trabalham; a sua maioria está retornando para os estudos depois de uma 

longa parada; 

⋅ Pelo caráter cumulativo, com métodos recentes e antigos de construção, a matemática 

é menos tolerante com lacunas no conhecimento; 

⋅ Os atuais modelos de educação online e os comuns sistemas de gerenciamento de 

cursos não efetivamente atendem aos desafios do fazer matemática online. 

 

A primeira experiência de ministrar um curso de matemática online costuma ser desafiante 

para o professor. No depoimento a seguir, o professor Gleason da Universidade de 

Alabama nos Estados Unidos, revela por quê. 

 

When I was asked to teach an online distance education course, I was 
both excited and nervous - excited about the new adventure, but nervous 
about teaching a topic I had never fully learned using a medium that I 
knew little about (GLEASON, 2006). 

 

Situação comum entre os professores de Matemática que iniciam a sua prática docente 

nesta modalidade utilizando recursos diferentes e pouco conhecidos para tratar de “velhos” 

objetos. A experiência de ensinar matemática em um curso online, especificamente através 

da Webconferência43, permitiu Gleason (2006) destacar procedimentos de rotina 

importantes para quem vai ministrar um curso a distância pela primeira vez. 

 

                                                 

43 Webconferência é uma reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de aplicativos ou serviço 
com possiblilidade de compartilhamento de voz, video, textos e arquivos via web. Na webconferência, cada 
participante assiste de seu próprio computador. A webconferência pode ocorrer tanto através de uma 
aplicação específica instalada em cada um dos computadores participantes, quanto através de uma aplicação 
web que executa dentro do Navegador bastando digitar o endereço do site onde será a webconferência, a 
maioria das vezes é necessário um pré-cadastro. Existe um tipo específico de webconferência conhecido 
como webinar. Um webinar é quando a comunicação é de uma via apenas, ou seja, somente uma pessoa fala 
e as outras assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao chat, podendo conversar entre si 

ou então apenas enviar perguntas ao palestrante. 
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⋅ Lembrar-se de que cursos online são diferentes da aulas tradicionais. Este novo 

espaço de ensino usa diferentes métodos e ideias. Usa-se telas de computadores e 

web cams em vez de quadros. Multi tarefas em novas formas de ensinar enquanto o 

texto do chat segue e os estudantes “raise their hands”. Encontrar novas formas de 

entender como os alunos estão fazendo matemática que não mais olhando em suas 

faces; 

⋅ Ter algum treinamento com o software e hardware. Antes das aulas começarem, o 

professor deverá dedicar algum tempo em sessões com alguém usando o mesmo 

software para simular as atividades; 

⋅ Ter informações sobre o suporte técnico. O professor terá problemas e por isso, 

quando os problemas ocorrerem, é útil que se tenha um contato com o suporte 

técnico; 

⋅ Usar o chat durante as aulas. Permite que o professor saiba como os estudantes 

estão, se estão progredindo na digitação, além de ser mais confortável para alguns 

alunos fazer questões digitando um texto para o chat do que oralmente; 

⋅ Pedir para que os estudantes façam as atividades de casa eletronicamente.  É certo 

que seria doloroso para os alunos, mas ajudaria imensamente na velocidade dos 

feedbacks e nas avaliações. 

⋅ Construir um trabalho colaborativo. Trabalhar em grupos, manter o quadro de 

discussões para os estudantes fazerem perguntas e organizar discussões separadas 

em grupos. 

⋅ Estar disponível para os alunos. Disponibilizar email ou telefone para contato e ter 

em mente que eles estudam nos finais de semana; 

⋅ Agendar um momento para encontrar os estudantes pessoalmente. Com esses 

encontros a interação é facilitada pois ajuda o professor a entendê-los melhor. 

 

Essas recomendações iluminam a compreensão dessas “aulas” online e a utilização dos 

recursos e estratégias adotadas em diferentes situações reafirmam as exigências impostas 

não só pelos professores e alunos para o processo de ensino e aprendizagem, mas pela 

própria Matemática. 

 

Para Leventhall (2004), atitudes comunicativas são a referência para criação de  ambientes 
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virtuais que atendam as necessidades do “fazer” matemática. Estudantes e professores 

utilizam uma grande variedade de comportamentos verbais e não verbais para trocar 

informações quando tratam de matemática em uma aula convencional, o que inclui: 

registros escritos à mão, gestos e destaques que complementam a linguagem matemática, 

gestos que indicam movimento; os estudantes compartilham documentos, tomam notas, 

usam folhas; escrevem equações enquanto falam ou falam posteriormente. Dessa forma, 

um ambiente virtual ideal para o ensino e para a aprendizagem da Matemática deveria 

possuir as seguintes possibilidades (LEVENTHALLL, 2004):  

 

⋅ Integração de uma ferramenta de construção de equações, que não seja simplesmente 

uma janela “pop-up”, com uma versão simplificada do LaTex ou um estilo de 

linguagem natural, juntamente com um SMS/ messenger disponível na forma de atalho 

para ser veloz no envio de mensagens instantâneas; 

⋅ Ferramentas de desenho que são apropriadas para figuras matemáticas com sistema de 

eixos que podem ser arrastados; 

⋅ Documentos que possam ser compartilhados e editados pelo menos por duas pessoas 

em tempo real acompanhados de indicadores para substituir palavras como este, esse; 

⋅ Recursos de áudio que possam associar as equações escritas  à sua versão falada; 

⋅ Uma forma de visualizar as equações ou expressões sendo continuamente construídas 

ao invés de apresentadas já finalizadas; 

⋅ A opção de mostrar gestos ou sinais em 3D para indicar posição, direção e etc.  

 

A partir de ações de pesquisadores e relatos de experiência com cursos de Matemática 

online, identificamos algumas das possibilidades citadas acima presentes nas ferramentas 

em questão e outras que se somam. Iniciamos com as questões sobre a escrita simbólica 

matemática própria desta linguagem.   

 

Para a edição de fórmulas científicas, temos os editores de fórmulas offline  e o uso de 

linguagens de formatação ou marcação para inserção dos símbolos como é o LaTex. Sejam 

alunos ou professores, é preciso adquirir habilidades para a escrita correta, o que muitas 

vezes torna o processo pouco amigável que desprende um tempo considerável para essa 

tarefa (LEVENTHALL, 2004).  
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A edição offline de textos, utilizando a simbologia matemática ou a apresentação de 

gráficos e diagramas é bastante trabalhosa e demorada. Pode ser feito, por exemplo, 

inserindo o objeto Microsoft Equation em um texto escrito no Microsoft Word para em 

seguida ser salvo e anexado. Uma das vantagens do Equation é que a digitação de símbolos 

e letras específicos da Matemática são naturalmente identificados, sem a necessidade de 

adquirir conhecimento de uma linguagem de programação como ocorre com o LaTex, 

apenas familiaridade com a localização dos símbolos na barra de ferramentas. Como 

podemos perceber na figura 3 a seguir, que exibe a tela de edição do Equation no 

Microsoft Word, a digitação no estilo matemático ocorre em uma “caixa” que é inserida ao 

texto original. 

 
Figura 3 - Barra de ferramentas do Equation no Microsoft Word 

 

Quanto ao LaTex44 é um software gratuito e pode ser executado em vários sistemas  

operacionais como MS-DOS, Windows, Linux, entre outros. A utilização do LaTex não é 

trivial mas permite além da edição de fórmulas complexas a produção de textos com 

diagramas e figuras. O texto em LaTex não é digitado na tela na forma como vai ser 

impresso. O texto é digitado com vários comandos de formatação, que são escritos em um 

arquivo fonte com o uso de um editor de textos como o WinEdit, o Edit do MS-DOS, o 

Emacs, o Norton Editor, entre outra opções. Em seguida, o arquivo fonte é submetido a um 

programa formador de textos, no caso o LaTex, que gera um arquivo de saída, que pode ser 

impresso ou visualizado na tela do computador e depois impresso (ANDRADE, 2000). Por 

exemplo, para que tenhamos 2  é preciso escrever $\sqrt{2}$ e para o limite             

)()(lim afxfax =→  devemos escrever $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$. A linguagem do LaTex 

                                                 
44 O TEX foi criado no final do anos 1970 por Donald Knuth na Standford University . O nome do programa 
corresponde às primeiras letras da palavra “tecnologia” em grego. LaTex é um conjunto de comandos 
adicionais para o Tex, elaborado em meados da década de 1980 por Leslie Lamport. 
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pode ser utilizada diretamente nos fóruns de discussão e nas salas de bate-papo do Moodle 

sendo necessária apenas a digitação dos seus comandos. 

 

Com apenas estas opções a comunicação matemática tem se mostrado pouco natural  na 

Educação a Distância online, especialmente para os estudantes, pois exigem o domínio de  

linguagens normalmente desconhecidas por eles, que combinado ao processo de 

aprendizagem do conteúdo em questão, acaba desencorajando-os para a comunicação e 

interação (BEHAR; NOTARE, 2009).  

 

Para Behar e Notare (2009), o ideal para facilitar a comunicação matemática nesses 

ambientes é substituir a linguagem de formatação e marcação por uma mais transparente e 

intuitiva ao usuário, semelhantemente ao que ocorre no editor Microsoft Equation. Com 

este propósito, qual seja, favorecer a comunicação e o fazer matemática em ambientes 

virtuais, podemos destacar o AVA ROODA Exata45 desenvolvido no Núcleo de 

Tecnologia Educacional - NUTED da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para 

atender as necessidades dos seus estudantes e professores. 

 

O editor do ROODA Exata é composto por três abas: de símbolos que contém os símbolos 

mais utilizados na comunicação das ciências exatas, tais como símbolos relacionais, 

operadores, setas, símbolos lógicos, símbolos da teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, 

subscrito e sobrescrito, somatório, produtório e integral, entre outros. A aba de fórmulas, 

constituída pelas principais fórmulas de matemática, física e química. Elaborada para 

diminuir o esforço do usuário na comunicação, tornando-a mais rápida, uma vez que as 

fórmulas mais utilizadas de cada área podem ser inseridas diretamente com um simples 

clique. Finalmente, tem-se a aba do alfabeto grego que contém o alfabeto grego maiúsculo 

e minúsculo, por ser amplamente utilizado na comunicação e expressão científica.  

 

Para exemplificar a sua utilização, as figuras a seguir, exibem a interface do fórum de 

discussão do ambiente ROODA (figura 4A) e como escrever com a simbologia matemática 

(figura 4B). Para acessar o ROODA Exata, basta um clique sobre o botão que está 

localizado ao lado dos smiles. As mensagens criadas podem combinar texto e fórmulas, 

permitindo uma comunicação rápida e precisa no ambiente de aprendizagem.  
                                                 
45 Endereço na Internet do ROODA em https://www.ead.ufrgs.br/rooda  
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Figura 4  A- Tela do Fórum de Discussão    B - Escrita matemática  

Fonte: http://www.tise.cl/archivos/tise2007/14.pdf 
          
 

A Matemática online pode mesclar comunicação síncrona e assíncrona. O curso ministrado 

por Gleason (2006), citado anteriormente, foi estruturado em momentos síncronos e 

assíncronos e o relato do desenvolvimento do seu curso nos permitiu identificar elementos 

da atividade matemática online. Nos momentos síncronos, foi utilizado o software  

Centra46, um ambiente que combina aulas virtuais interativas, e-meeting, plataforma para 

seminários via Web e conferências colaborativas (Figura 5).  

 

 
Figura 5 - Interface do Centra  

 Fonte: Homepage do Centra na Internet 
  
 

O suporte permitiu, durante o curso, que os estudantes “raise the hand” quando queriam 

falar e o professor permitiu-lhes o uso da voz, “giving them a microphone”. Outra 

                                                 
46 Outras informações podem ser obtidas no endereço http://www.saba.com/products/centra/index.htm  
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ferramenta útil no Centra, para esses momentos, foi a janela de chat, com o uso do texto e 

troca de mensagens instantâneas. Segundo Gleason (2006), “In many ways, Centra allowed 

me to run the online course in much the same way that I run traditional courses”.  

 

Na rotina do curso, usando o Centra, digitando ou escrevendo à mão, os estudantes se 

envolveram em uma atividade dinâmica. Completavam os detalhes da apresentação em 

Power Point, elaborada previamente pelo professor, e distribuída por email para os alunos 

para que fossem debatidas em uma discussão online, com data e hora marcadas. A Figura 

6, a seguir, exibe a participação de um aluno em uma atividade como essa. 
 

 
Figura 6 - Atividade de discussão síncrona usando o Centra  

Fonte: GLEASON (2006) 

 

Para as tarefas de casa, os estudante ora usaram o Microsoft Word ou algum programa 

similar, ora utilizaram o scaner para entregar os seus escritos ou por aparelhos de fax.  As 

tarefas eram enviadas pelo sistema Blackboard e através deste sistema também eram 

enviados os comentários sobre as atividades. No entanto, relata Gleason (2006), para os 

estudantes, digitar os escritos prejudicou a aprendizagem, exatamente por causa do tempo 

dedicado a essa tarefa, tempo em que os alunos preferiam passar estudando. 

 

No seu relato de experiência, Gleason (2006) alerta para questão da legibilidade e 

consequente compreensão trazida pela escrita matemática através dos recursos do 

computador. As figuras a seguir ilustram possíveis diferenças entre a escrita matemática 

feita à mão por um aluno e o mesmo texto digitado pelo professor, usando o editor Word. 

O autor os utilizou para demonstrar e despertar em seus alunos como a escrita através do 

computador para a comunicação e compreensão na matemática online pode facilitar a 
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leitura e correção de erros dos alunos como na velocidade dos feedbacks dados pelo 

professor. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Escritos manuais 
Fonte: GLEASON (2006) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Escritos com suporte computacional 
Fonte: GLEASON (2006) 
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Também foram apresentadas aos alunos as soluções dos exercícios que envolveram a 

representação gráfica geométrica feitas por um aluno e digitadas pelo professor (Figura 9). 

Os recursos computacionais para os destaques como cor de fonte, setas, inserção de 

tabelas, preenchimento e outros, permitem precisar os objetos geométricos na sua 

apresentação, mas que certamente exigem habilidades extras, além do conhecimento 

matemático para a realização da tarefa. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9 - Figuras geométricas feitas à mão/com  recursos computacionais 

Fonte: GLEASON (2006) 
 
  
 

A comunicação síncrona através da Internet é mais opção para o “fazer” matemática na 

Educação online. Embora, a condição de estar, professores e estudantes conectados ao 

mesmo tempo, ofereça desvantagens por causa da disponibilidade de tempo, permite, por 

outro lado, simular um encontro face à face. Integrar as facilidades da conversa em tempo 

real do chat com um ambiente adequado para a escrita e para o compartilhamento de 

materiais, incluindo gráficos, tabelas, diagramas e figuras geométricas, possibilita um 

avanço potencial na proposta de ensinar e aprender matemática neste contexto. Nesse 

sentido, as potencialidades de softwares como MathChat e Tabulæ, desenvolvidos por 

Guimarães et al (2004), no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Ensino de 

Matemática e Ciências (LIMC), uma parceria de diversas universidades coordenadas pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sinalizam as exigências para se ter uma 
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matemática online que permite experimentação e manipulação de objetos 

colaborativamente.  

 

As ferramentas disponíveis no MathChat permitem criar símbolos, equações e fazer 

gráficos de funções e superfícies. O ambiente do MathChat possui uma área de texto 

similar às salas de bate-papo usuais, uma área onde linhas de comando podem ser enviadas 

para o servidor, e uma área para geração de fórmulas, onde o usuário pode enviar fórmulas 

e símbolos matemáticos para os demais, como mostra a Figura 10, a seguir. 

 

 
Figura 10 - Área de trabalho do MathChat 

Fonte: http://www.icme-organisers.dk/tsg15/Guimaraes_et_al.pdf  
 

 

Para que as trocas de informação através da rede fossem completamente interativas, exceto 

para redes que não tivessem uma boa largura de banda, os autores consideraram no 

planejamento do MathChat, que as informações teriam que ser leves e por isso as 

expressões matemáticas são transmitidas no formato LaTex e posteriormente enviadas 

localmente para cada máquina. A versão apresentada usa o Maple, rodando na máquina 

servidor, e neste caso o “speaker” envia um comando Maple, ou sequência de comandos, 

que é processado no servidor e o resultado final é transmitido para todos os participantes. 

Se o comando gera um gráfico, ele é enviado para o participante como uma imagem no 

formato GIF. Novamente, expressões matemática geradas pelo Maple47 são transmitidas 

como código LaTex e convertidas localmente usando uma versão do WebEq48.  

                                                 
47 Maple é um software desenvolvido há mais de 25 anos que combina uma poderosa ferramenta de 
computação matemática com uma intuitiva “clickable” interface de usuário. Integra cálculos, textos 
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O segundo software é o Tabulæ. Um software de Geometria Dinâmica que agrega uma 

sala de bate-papo. É uma espécie de “quadro branco” disponível na tela do computador 

para cada estudante durante uma aula ao vivo através da Internet. Compreende um 

conjunto completo de funcionalidades de um software de geometria dinâmica 

convencional, para uso individual; um veículo de comunicação para aulas ao vivo via 

Internet; um veículo para estudo em grupo e colaborativo, sem restrições geográficas e 

largura de banda de rede. Além disso, permite aos estudantes preservar a todo momento o 

completo controle do seu computador, ser capaz de experimentar e propor variações da 

mesma forma como fazem enquanto tomam notas na sala de aula e podendo ser salvas para 

estudos posteriores.  A ferramenta permite uma aula onde, da mesma maneira que em uma 

aula tradicional de geometria, o professor pode gradualmente construir um objeto 

geométrico, enquanto explica o conteúdo relacionado ou através de uma janela de chat ou 

de um canal de voz. Um link para vídeo também é possível, se a conexão permitir. Os 

estudantes podem usar a mesma ferramenta para resolver problemas e organizar trabalhos 

em grupo. A Figura 11, a seguir, exemplifica o resultado final da construção do “locus of 

Sinson lines”  juntamente a com a possibilidade de enviar mensagens durante o processo de 

criação. 

 

 
Figura 11 - Tela do Tabulæ, incuindo a linha de mensagem  

Fonte: http://www.icme-organisers.dk/tsg15/Guimaraes_et_al.pdf  
 

                                                                                                                                                    
explanatórios, gráficos, imagens, sons e diagramas e produz sofisticados modelos de simulação com alta 
fidelidade.  Mais informações em http://www.maplesoft.com/products/Maple/features/index.aspx .  
 
48 Não está mais disponível e está sendo substituído pelo MathFlow Software Development Kit (SDK). Mais 
informações em http://www.dessci.com/en/support/webeq/eol.htm . 
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Acreditamos que com as experiências relatadas e com as ferramentas apresentadas é 

possível, em pouco tempo, garantir qualidade na escrita, na comunicação, no fazer 

matemática online, especialmente no Brasil. 

 

3.5 MATEMÁTICA NOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO DO AMBIENTE MOODLE   

 
No caso particular do curso de licenciatura da UFPB, o Moodle é o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem que auxilia os educadores a criar e administrar seus cursos via Internet e 

proporcionar um espaço para que sejam exercidas as atividades de ensino e aprendizagem 

específicas da modalidade a distância, sendo também, frequentemente utilizado pelos 

docentes da instituição como ferramenta de apoio à cursos presenciais.  

 

No Moodle, através de uma senha previamente cadastrada, o estudante tem acesso ao 

curso, ao material didático e participa das conversas e realiza atividades. A Figura 12, a 

seguir exibe a tela de abertura do Moodle  da UFPB Virtual. A partir dela, os alunos 

seguem para os seus respectivos cursos. 

 

 
Figura 12 - Tela de abertura do Moodle da UFPB Virtual 

 

No contexto dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, o fórum é considerado importante 
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para a interação humana, pois as mensagens ao redor da temática discutida não ficam 

restritas ao professor e nem a um único aluno. Cada integrante do fórum pode publicar suas 

opiniões, questionar, prestar esclarecimentos, argumentar, concordar, refutar, contestar, 

negociar, propor, problematizar, responder, criticar, apoiar. Através do fórum é possível 

trocar experiências e debater ideias, bem como construir novos saberes (BRUNO; HESSEL, 

2007). Dessa forma, entendemos que este espaço virtual facilita a aprendizagem 

colaborativa, uma vez que os significados podem ser construídos socialmente através de 

acordos e questionamentos. 

 

Os fóruns de discussão ou fóruns de debate, ou simplesmente fórum,  também possuem seu 

lugar no espaço da Web sem exclusividade para cursos acadêmicos. Segundo Aretio 

(2001), a eficácia desta ferramenta no suporte para debates é surpreendente, principalmente 

porque todos, independentemente do lugar em que se encontram, dispõem da mesma 

informação e podem participar da mesma forma. 

 

A especificidade assíncrona da comunicação que se estabelece em um fórum contribui 

positivamente para que o debate se prolongue no tempo e possibilite a cada membro a 

participação em momentos distintos. Dessa forma, há tempo para que as mensagens sejam 

inseridas e comentadas mais profundamente agregando em seu conteúdo valor em sentido 

coletivo.  

 

Para Smith e Ferguson (2005), os problemas dos cursos de matemática no ensino superior  

são mais profundos. Eles não se restringem ao suporte para a notação matemática e uso de 

diagramas. Os autores citam que um modelo de curso totalmente baseado na comunicação 

assíncrona apoiado com discussões, não funciona bem. Se por um lado, a assincronia 

permite estudar em qualquer hora e em qualquer lugar. Por outro, a demora com as 

respostas poderia agravar as dificuldades que os estudantes tem com a matemática, onde 

resolver problemas parece ser mais importante do que uma discussão, dizem os autores. 

 

Para que o fórum funcione como um espaço de aprendizagem e de crescimento é preciso 

que os participantes reflitam sobre a qualidade do conteúdo das mensagens postas e nunca 

percam de vista o foco central da discussão, acompanhando a dinâmica da discussão 
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(ASSIS; VAN DER LINDEN, 2007). Em um ambiente virtual de aprendizagem ele deve ser 

apreendido pelos participantes como um espaço coletivo de construção que traz a vivência 

e formação de comunidade de aprendizagem. Segundo Pratt e Pallof (2002) é a 

comunidade que estimula o interesse pela discussão e esta experiência positiva pode 

proporcionar aquisição de novos saberes. Portanto, o fórum é uma ferramenta que pela sua 

natureza favorece a observação das atitudes comunicativas dos alunos em situações de 

ensino e aprendizagem a distância, e por esta razão consideramos as atividades realizadas 

através desta ferramenta e nela registradas, como local ideal para o estudo a que nos 

propomos.  

 

Quando um curso é criado no Moodle, automaticamente, um fórum denominado de Fórum 

de Notícias fica disponível na sala de aula virtual. Além dele, mais quatro tipos de fórum 

podem ser criados de acordo com as preferências e necessidades do professor, são eles:  

discussão simples, fórum geral, cada usuário inicia apenas um novo tópico e P/R  

(Perguntas e Respostas). 

 

No fórum denominado “Discussão simples”, tem-se um único tópico em uma única página. 

Normalmente é usado para organizar discussões breves com foco em um tema preciso; no 

“Fórum geral”, temos um fórum aberto, onde todos os participantes podem iniciar um novo 

tópico de discussão quando quiserem; “Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico” é 

um fórum onde cada participante pode abrir apenas um novo tópico de discussão, mas 

todos podem responder livremente às mensagens, sem limites de quantidade. Este formato 

é usado, por exemplo, nas atividades em que cada participante apresenta um tema a ser 

discutido e atua como moderador da discussão deste tema; por fim,  o fórum do tipo “P/R” 

inicia-se com uma pergunta onde os demais devem responder. Cada participante só tem 

acesso a resposta dos demais após ter inserido uma mensagem primeiramente, que pode 

conter a resposta da pergunta ou não. 

 

Os fóruns podem contemplar temáticas diferentes e os títulos de cada um deve indicar a 

natureza dos temas nele abordados. Por exemplo, fórum de notícias, fórum de tutores, 

fórum social, fórum de discussão. 
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Os participantes podem receber resumos diários das participações que acontecem no fórum 

ou as  mensagens na íntegra, por email. Basta selecionar esta opção no Perfil do usuário. 

Cada autor de uma mensagem tem em média 30 minutos49 para alterar o conteúdo da 

mensagem no fórum, passado este tempo, a mensagem é enviada para o email dos 

participantes. No Moodle é permitido ao professor editar e apagar, além de responder, a 

qualquer mensagem. Ao estudante é permitido apagar e editar a sua mensagem. Em ambos 

os casos, o próprio sistema atualiza as datas e produz uma mensagem que identifica a 

última operação. A movimentação de mensagens de um fórum para outro também é 

permitida, não sendo possível migrar as mensagens dentro de um mesmo fórum, ou seja, 

de um tópico de discussão para outro.  

 

Também é possível controlar os grupos de estudantes que interagem no fórum. No Moodle 

da UFPB, são denominados grupos os membros dos polos de apoio presencial que incluem 

os tutores, coordenadores, professores e estudantes. Por exemplo, se configurado como 

grupos separados, não há interação alguma entre membros de polos distintos. Se o fórum 

estiver configurado como grupos visíveis, é possível ver, identificar e ler as mensagens dos 

participantes dos outros polos, mas não é possível a interação através da troca de 

mensagens. Por fim, em nenhum grupo, os membros do polos são considerados como 

integrantes de um único grupo onde todos interagem sem restrições. Se os participantes 

estão em mais de um grupo, eles devem selecionar o grupo a quem endereçam a 

mensagem.  

 

O usuário tem a opção de escolher a forma como as mensagens podem ser exibidas. 

Começando pela mais antiga ou começando pela mais recente. Podem ainda ser mostradas 

de forma aninhada, que segue a ordem cronológica das inserções com a identificação, 

através de um recuo dos comentários relacionados às suas respectivas mensagens. E ainda, 

simplesmente, com as mensagens listadas.  

 

A seguir temos uma imagem da tela de abertura de um dos fóruns (Fórum da Semana 01) 

no Moodle da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica no período 2009.2. 

Observa-se que a apresentação das mensagens no fórum acontece por tópicos de discussão. 

Na imagem aparecem seis tópicos que receberam, daqueles que os inseriram, um título que 
                                                 
49 Limite de tempo standart do Moodle. 
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deve ser coerente com o tema da mensagem inserida. Também é possível identificar o 

autor pelo nome e fotografia, além da quantidade de comentários feitos, além da hora do 

último comentário e, se o usuário optar, a exibição das mensagens não lidas.  

 

 
Figura 13 - Tela de abertura do Fórum da Semana 01 

 

 

Ao clicar em um tópico, um número variado de mensagens aparece. O ideal é que as várias 

temáticas se apresentem organizadas e distribuídas nos tópicos de discussão. Dessa forma, 

um novo tópico seria criado se houvesse a necessidade de contemplar uma nova temática. 

Com isto, o contexto das mensagens seria indicado pelos tópicos de discussão e a leitura 

das mesmas facilitada, principalmente quando se trabalha com um grande número de 

participantes.   

 

A imagem a seguir apresenta a sequência de mensagens dos participantes da disciplina 

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica do período 2009.2, no fórum da Semana 01 do 

tópico de discussão Dúvidas sobre Segmentos no Geogebra.  Para inserir um tópico de 

discussão, o usuário deverá clicar em “Acrescentar um novo Tópico de Discussão”  (ver 

figura 13) e para comentar uma mensagem já posta, o usuário deverá clicar em 

“Responder” na mensagem escolhida, ver figura 14, a seguir.  
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Figura 14 - Mensagens no tópico Dúvidas sobre Segmentos no Geogebra Fórum da Semana 01 

 

Tanto para fazer um comentário quanto para inserir um novo tópico, uma barra de 

ferramentas para a edição é acionada instantaneamente (ver Figura 15) ao clicar em 

responder. Recursos como ajuste de parágrafo (centralizado, justificado, recuado), 

marcadores (numerado e não numerados), tipos de fonte e de cores, destaques (negrito, 

sublinhado, itálico), possibilidade de fazer links, inserir figura e anexos, são permitidos no 

Moodle. 

 

 
 

Figura 15 - Inserindo um comentário no fórum 
 

A Figura 16, a seguir, ilustra a visualização das mensagens no fórum do Moodle da UFPB. 

As mensagens inseridas aparecem em caixas, contendo a foto e o nome do usuário, a 

referência da mensagem que está sendo comentada, o dia, a data, o mês, o  ano e a hora em 

que a mensagem foi escrita. Dessa forma, ficam identificados quando e quanto alunos e 
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tutores participaram do fórum, como ocorreu a interação, sobre o que conversaram, a quem 

respondiam e o tempo que levaram para responder uns aos outros. 

 

 
Figura 16 - Caixa de resposta no fórum do Moodle 

  

No Ambiente Virtual Moodle é possível a instalação do Módulo WIRIS50 como ferramenta 

matemática e que pode ser usada sempre que um usuário desejar editar alguma mensagem. 

O WIRIS é uma família de softwares de produtos dedicados ao cálculo matemático e a 

edição de fórmulas. O WIRIS Editor, utilizado pela UFPB Virtual, é uma ferramenta que 

cria formulas em browsers HTML. O editor está baseado na tecnologia Java que o faz ser 

suportado por qualquer browser como o Explorer ou Mozilla em qualquer sistema 

operacional, seja Windows ou Linux.   

 

A figura a seguir exibe o ícone do WIRIS na barra de edição no Moodle e uma das abas 

para a digitação da escrita matemática, por exemplo, para  a norma de um vetor. 

 
Figura 17 - Ícone do Wiris na Barra de ferramentas do Moodle  

 
 

                                                 
50 Mais informações em https://www.wiris.com.  
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Na sequência, apresentamos as opções para a edição de fórmulas matemáticas disponíveis 

no WIRIS. Como podemos ver, existem abas para a escrita de operadores matemáticos, 

símbolos, letras gregas, setas, matrizes, expoentes, raízes, frações e outros elementos da 

linguagem matemática. 

 

 
Figura 18 - Símbolos em geral: fração, raiz, potência 

 

 
Figura 19 - Operadores matemáticos 

 

 
Figura 20 - Outros operadores matemáticos 

 
 

 
Figura 21 - Símbolos para escrita dos conjuntos numéricos e outros 

 
 

 
Figura 22 - Simbologia para escrita matricial, norma, e expressões 
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Figura 23 - Setas, vetores e conectivos lógicos  

 

 
Figura 24 - Letras do alfabeto grego 

 

 

Como exemplo de um texto contendo a escrita matemática usando o WIRIS no Moodle, 

em um fórum, temos a figura 25, a seguir. Na figura seguinte, destacamos a escrita 

matemática através do LaTex. É possível distinguir quando foi utilizado o WIRIS e quando 

foi utilizado o LaTex pelo tipo de fonte. Observemos a escrita vetorial destacada nas 

figuras. 

 
Figura 25 - Escritas matemática no fórum do Moodle usando o WIRIS 
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Figura 26 - Escrita matemática no fórum do Moodle usando  Latex 

 

Outro recurso que suporta discussões matemáticas e que tem sido utilizado por professores 

e alunos do Curso de Matemática da UFPB Virtual é o software GeoGebra51. O GeoGebra, 

por um lado, é um sistema de geometria dinâmica  pois permite realizar construções tanto 

com pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas como com funções que a posteriori 

podem modificar-se dinamicamente. Pode-se inserir equações e coordenadas diretamente. 

Assim, o GeoGebra tem a potência de trabalhar com variáveis vinculadas a números, 

vetores e pontos; permite determinar derivadas e integrais de funções e oferece um 

conjunto de comandos próprios da análise matemática. As figuras a seguir exibem algumas 

das ações permitidas pelo GeoGebra.  

 

 
Figura 27 - Pontos, retas e vetores no Geogebra 

 

                                                 
51 Foi desenvolvido pelo professor Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburgo na Áustria e traduzido 
para o português por Jorge Geraldes Mais informações  no endereço www.geogebra.at 
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Figura 28 - Retas perpendiculares, paralelas, tangentes e polígonos regulares 

 

 
Figura 29 - Ângulos entre vetores e retas, área e inclinação de retas 

  

Como exemplo do uso e compartilhamento de figuras usando o GeoGebra nos fóruns do 

Moodle temos a figura 26 apresentada anteriormente e a figura 29 a seguir, feita por um 

estudante da disciplina no período 2009.2. 

 
Figura 30 Vetores em um paralelepípedo 
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Parece ser um consenso entre os educadores matemáticos de todo o mundo que o objetivo 

central da educação matemática superior, em geral,  é dar um passo a diante do formalismo 

infantil para a aquisição de ideias e conceitos profundos. Infelizmente, colocam Harel e 

Trgalová (1996), a ênfase em habilidades para procedimentos e aplicação de regras ainda 

dominam. Com os relatos de algumas experiências aqui apresentadas, podemos dizer que 

existe um esforço concreto para fazer da Matemática um mundo de exploração e de 

solução de problemas aos olhos dos estudantes. Conciliando o formalismo com a intuição, 

acreditamos que é possível encorajar os estudantes para aprender nestes novos espaços da 

Educação Matemática e na Educação a Distância online. 
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO  NA EAD: 

UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  NO MOODLE 

 

 

  

Capítulo 4 APRESENTAÇÃO  E DISCUSSÃO  DOS RESULTADOS DA PESQUISA  
 

 

Neste capítulo, conforme  trajetória delineada, apresentamos os dados obtidos durante a 

observação da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. Iniciamos com a 

apresentação e utilização dos fóruns e o resultado da categorização dos tópicos de 

discussão com a apresentação da dinâmica dos mesmos com base nas interações dos alunos 

e dos tutores onde, a partir deste procedimento, foi possível identificar, situar e quantificar 

os discursos que trataram de conceitos matemáticos. Na sequência, discutimos sobre os 

diálogos didáticos matemáticos presentes nestes fóruns, com destaque para a sua 

intencionalidade, os recursos técnicos utilizados na comunicação, os registros de 

representação semiótica acionados, a duração das discussões e o envolvimento dos 

participantes.  

 

Finalizamos este capítulo apresentando o resultado dos questionários  ATTLS e COLLES 

que nos permitiu traçar o perfil dos estudantes quanto às formas de saber conectada e 

destacada e também identificar as suas expectativas quanto aos elementos reflexão crítica, 

interatividade, apoio dos tutores, apoio dos colegas e compreensão no contexto da 

disciplina observada. Da necessidade de melhor compreender a relação entre diálogo, 

práticas colaborativas, envolvimento dos alunos nos fóruns e suas concepções da 

disciplina, analisamos o resultado do ATTLS e o elemento interatividade do COLLES dos 

alunos que participaram da categoria  diálogos didático matemático. 
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4.1 OS FÓRUNS  NA DISCIPLINA   

 
Na disciplina Cálculo Vetorial com Geometria Analítica 2009.1, utilizando o Moodle 

como Ambiente Virtual de Aprendizagem, existiram basicamente dois tipos de fóruns: 

fóruns gerais e fóruns para atividades de aprendizagem. Os fóruns gerais foram 

denominados pelo professor por “Ponto de encontro”, “Fórum de Notícias” e “Fórum dos 

Tópicos Duplicados”. Os dois tipos de fóruns para atividades de aprendizagem eram 

chamados de “Fóruns da Semana ” e de “Justifique a sua resposta”. No total, foram 15 

fóruns, sendo 10 do tipo “Fórum da Semana”, 2 do tipo “Justifique a sua resposta”, 1 

“Fórum de notícias”, 1 “Ponto de encontro” e 1  fórum  dos “Tópicos Duplicados”. 

 

O fórum  “Ponto de encontro” foi essencialmente utilizado para a socialização dos 

participantes do curso, tinha um caráter mais informal e não houve restrição à inserção das 

mensagens. A participação e o envolvimento dos alunos foram marcados pelas mensagens 

de boas vindas e de encorajamento pelo curso que se iniciava. Apresentações pessoais e 

mensagens de expectativas com a modalidade também foram registradas. Por se tratarem 

de conversas que não tinham a Matemática como pano de fundo, as mensagens deste 

fórum não foram categorizadas, apenas observadas, mas registramos que foram inseridos 

64 tópicos de discussão, sendo as mensagens datadas de março, quando a disciplina 

iniciou, até julho, fim do semestre. Foram inseridos 102 comentários totalizando 166 

mensagens. 

 

O “Fórum de Notícias” tinha um caráter informativo onde eram colocadas as notícias e 

avisos referentes a disciplina.  Os tópicos só podiam ser criados por um dos tutores, mas 

eram permitidas e algumas vezes solicitadas respostas por parte dos participantes. Também 

não nos dedicamos a categorizar este fórum por se tratar de um veículo de comunicação 

genuinamente unidirecional. Neste fórum, de março a julho, foram inseridos 05 tópicos de 

discussão e 06 comentários feitos pelos tutores e professor da disciplina. Vale lembrar que 

neste tipo de fórum os alunos não tem permissão para responder, apenas par ler as notícias 

divulgadas. 

 

Na terceira semana de curso, foi criado um fórum denominado “Fórum Duplicados” com 
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mensagens removidas pela equipe (tutores a distância e professor) dos seus contextos 

originais por infringirem as “Regras Básicas” dos fóruns, especialmente quanto a criação 

de novos tópicos de discussão cuja temática já tinha sido discutida em um tópico mais 

antigo. As mensagens deste fórum eram deslocadas e pontuais e pela finalidade do fórum 

não representou um recurso de comunicação entre estudantes e/ou professores. Apesar 

dessa característica, categorizamos as conversas deste fórum e dedicamos uma análise 

sobre ele no fim deste capítulo. Neste fórum foram postas mensagens de março à abril, 

com maior frequencia e, de forma esporádica, de maio à junho.  

 

Os fóruns do tipo “Justifique a sua resposta” eram do tipo Pergunta e Resposta (P/R) onde 

o professor apresentava uma questão acompanhada de alguma atividade no GeoGebra a 

qual os alunos deveriam responder. Como é característico do tipo de fórum P/R as 

respostas dos colegas só eram vistas após a inserção de uma mensagem. Apenas os fóruns 

do tipo P/R foram avaliados pelos tutores sendo atribuídas notas pela participação. Estes 

fóruns não foram por nós categorizados pela falta de diálogo entre os alunos, apesar 

proposta da discussão ter sido quase sempre uma questão matemática. 

 

Os fóruns que foram observados e categorizados nesta pesquisa foram os “Fóruns da 

Semana”. Estes eram intitulados de Fórum da Semana 01, Fórum da Semana 02, e etc., de 

acordo com a semana de aula que eles apareciam. Categorizamos no total 10 fóruns do tipo 

semanal. Os fóruns permaneciam abertos durante as semanas que se seguiam de forma que 

os alunos podiam retornar aos fóruns mais antigos fazendo com que esta análise por fórum 

só fosse finalizada simultaneamente  com o término da disciplina.  

 

Para orientar os estudantes a respeito da utilização e dos objetivos dos fóruns foi 

disponibilizado no ambiente um texto instrucional chamado “Utilizando os Fóruns”52 

elaborado pelo professor e sua equipe. Deste material extraímos algumas passagens que 

demonstram a concepção do professor sobre a importância e o uso dos fóruns em suas 

disciplina.  

O Fórum da Semana destina-se à discussão dos temas tratados durante a 
semana e à colocação de questões relacionadas a esses temas, por parte 

                                                 
52 No Anexo D temos o texto “Utilizando os Fóruns” na íntegra como foi disponibilizado para os alunos 
cursistas da disciplina no Moodle. 
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dos participantes e dos tutores. [...] é um espaço livre para discussão e 
compartilhamento de dúvidas e soluções de questões. 

[...]foi criado também com a intenção de reunir e partilhar informações 
acerca dos conteúdos da disciplina, em geral, contemplando notícias, 
artigos, links, relatos pessoais, enfim, tudo o que for de interesse para o 
curso e que de alguma forma contribua para o crescimento do 
conhecimento de cada um.  

Para tal é importante que sejam iniciados tópicos, mas também que exista 
uma interação constante entre todos os participantes. Cada mensagem 
deve ser entendida como um desafio pessoal, a que cada um deve tentar 
responder ou para o qual cada um deve contribuir. 

 

Ficou evidente por parte da equipe da disciplina, uma preocupação com um bom 

funcionamento dos fóruns. Foi colocado no texto instrucional algumas “regras básicas” 

como “restrição da redação de mensagens muito longas”, “restrição de passagens longas 

sublinhadas ou em letras maiúsculas” e a preocupação de que os títulos dos tópicos 

refletissem o conteúdo das mensagens. Também, com o intuito de evitar novos Tópicos já 

existentes, o recurso do Moodle “Buscar dos Fóruns” estava a disposição dos participantes 

e funcionava como uma ferramenta de pesquisa por palavra-chave dentro dos fóruns. 

 

4.1.1 OS FÓRUNS SEMANAIS  
 
Passaremos agora para a apresentação dos resultados obtidos na categorização e 

observação da dinâmica dos fóruns semanais e consequente discussão sobre os mesmos. 

 

4.1.1.1 Fórum da Semana 01 
 

Este foi o primeiro fórum do tipo “Fórum da Semana” que ocorreu na disciplina. A 

primeira mensagem foi posta em 08 de março e a última foi datada em 25 de maio, o que 

significa a inserção de mensagens durante 10 semanas. Neste fórum 86 tópicos de 

discussão foram inseridos por 61 alunos que cursavam a disciplina no início do semestre. 

 

As mensagens tratavam de temas diferenciados, mas de forma geral podemos dizer que as 

discussões aconteceram em torno das dúvidas mediante as questões propostas nos 
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questionários, comentários sobre a localização do material de apoio, dúvidas na instalação 

e na utilização do GeoGebra, propostas de formação de grupos de estudo e as primeiras 

discussões matemáticas sobre o tema Vetores. 

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que 36% dos tópicos de discussão foi do 

tipo Monólogo, 12,8% do tipo Monólogo Matemático, 33,7% para o Diálogo, 14% do tipo 

Diálogo Matemático e 3,5% categorizado como Diálogo Didático Matemático como 

mostra o Gráfico 1 a seguir.  

 

Gráfico 1-  Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 01 
Fórum da Semana 01
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Notamos que neste primeiro fórum os tópicos de discussão que não tinham a Matemática 

da disciplina como foco, prevaleceram percentualmente. De fato, as mensagens contidas 

nas categorias Monólogo e Diálogo juntas somaram, aproximadamente, 70%, enquanto o 

menor percentual neste fórum aconteceu para a categoria Diálogo Didático Matemático.  

 

 Os 86 tópicos de discussão geraram 215 comentários, resultando 301 mensagens postas. 

Esses comentários eram feitos por colegas, ou por tutores, ou pelo professor ou ainda pelo 

próprio estudante propositor do tópico de discussão. Um resumo quantitativo desses 

comentários por categoria é apresentado na Tabela 1 a seguir. 

 

É importante ressaltar que na contagem dos comentários por estudante não especificamos 

quantos estudantes diferentes existiram, de forma que se um único inseriu duas mensagens 

pode ser confundido como se dois estudantes tivessem inseridos cada um, uma mensagem 

diferente. Como consequência, o número de comentários por diferentes estudantes 
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provavelmente é menor do que o mostrado na Tabela 1. O mesmo ocorre com os 

comentários dos tutores ou do professor. 

 

Tabela 1 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 01 
Comentários                              

Categorias  

Tutor/Professor 

 

Estudantes 

 

Estudante 

propositor 

 

 

Total 

 
Monólogo 

 
18 (100%) 

 
0(0%) 

 
0(0%) 

 
18 (8,4%) 

 
Monólogo Matemático 07 (100%) 0 (0%) 

 
0(0%) 07 (3,2%) 

 
96 (44,7%) 

 
Diálogo 

 
Diálogo Matemático 

24 (25%) 
 

25 (39,7%) 

68 (71%) 
 

24(38,01%) 

04 (4%) 
 

14 (22,29%) 63 (29,3%) 
 

Diálogo Didático 
Matemático 

11 (35,5%) 12 (38,7%) 08 (25,8%) 31(14,4%) 
 

Total 85 (39,5%) 104(48,4%) 26 (12,1%) 215(100%) 

 
 
Diante dos dados apresentados, era esperado que nos tópicos do tipo Monólogo e 

Monólogo Matemático não houvessem comentários dos estudantes, mesmo porque, se isso 

não ocorresse eles seriam categorizados como Diálogo ou Diálogo Matemático. Também 

era esperado que as mensagens da categoria  Diálogo Didático Matemático fossem minoria 

no primeiro fórum da disciplina, uma vez que as primeiras leituras e a compreensão da 

dinâmica da disciplina estavam em processo, devido o início das aulas.  

 

Observando a tabela podemos ter uma idéia do envolvimento dos alunos com as 

mensagens dos seus pares. De fato, analisando os comentários dos estudantes percebemos 

que eles contribuíram com 48,4%, quase metade dos comentários do fórum, e estavam 

situados nas categorias Diálogo, Diálogo Matemático e Diálogo Didático Matemático. 

 

Analisando os comentários feitos pelo estudante propositor, percebemos que apenas 12,1% 

dos comentários inseridos foram daqueles que iniciaram a discussão, o que significa que os 

mesmos, em grande maioria, não voltaram ao tópico para acompanhar a discussão aberta 

por eles. 

 



 

 

170

 
 

 
 

Quanto ao acompanhamento dos tutores, dos 215 comentários 85 foram feitos pelos dois 

tutores e pelo professor juntos, o que representa aproximadamente 40% do total de 

comentários. Observamos na dinâmica do fórum que os tutores acompanharam diariamente 

as mensagens postas respondendo as questões e as dúvidas dos alunos e também indicando 

consulta à outras discussões no próprio fórum e também à materiais de leitura. 

 

Uma observação que se faz necessária e que justifica o alto índice de Monólogos e 

Monólogos Matemáticos está na própria organização e estrutura do fórum. Os alunos não 

estavam separados por grupos (polos), tinham liberdade para inserir a quantidade de 

tópicos e de mensagens que quisessem e assim, consequentemente, uma lista volumosa de 

tópicos e mensagens se formou dificultando o acompanhamento e a leitura dos mesmos. 

Neste caso, foram necessárias duas telas no Moodle para a visualização de todos os tópicos 

de discussão, sendo na primeira 50 e na segunda 37 tópicos. Isto pode também ter 

contribuído para a não leitura das mensagens anteriores e a consequente inserção de uma 

mensagem com uma proposta de discussão já existente.  

 

Embora o fórum denominado de “Duplicados” tenha sido criado posteriormente à 

existência do Fórum da Semana 01, uma mensagem foi removida pela equipe da disciplina 

deste fórum para o primeiro. 

 

4.1.1.2 Fórum da Semana 02 
 

Este foi o segundo fórum do tipo “Fórum da Semana” e foi disponibilizado a partir da 

segunda semana de aula da disciplina, com inserções feitas durante 9 semanas, intervalo 

entre a primeira e a última mensagem. Neste fórum 41 alunos inseriram 52 tópicos de 

discussão sendo apenas 1 inserido pelo professor.  

 

Neste fórum, as mensagens tinham temas diferenciados, mas de forma geral podemos dizer 

que as discussões aconteceram em torno de dúvidas nas questões propostas nos 

questionários, reclamações sobre falta de exemplos resolvidos, elogio ao professor com 

relação à prorrogação de prazos das atividades e da disponibilização de provas de 

semestres anteriores para consulta e ainda, mensagens de expectativas sobre a aula 
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presencial que se realizaria e que já era do conhecimento do alunos. A temática discutida 

na unidade, quando o fórum foi criado era Vetores. 

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que 26,9% dos Tópicos de discussão foi 

do tipo Monólogo, 21,2% para o Monólogo Matemático, do tipo Diálogo 32,7%,  Diálogo 

Matemático 17,3% e 1,9% foi categorizado como Dialogo Didático Matemático, como 

mostra o Gráfico 2 a seguir.  

 

Gráfico 2 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 02 
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Notamos que neste e no primeiro fórum, os tópicos de discussão do tipo Monólogo e 

Diálogo juntos prevaleceram percentualmente entre as demais categorias, atingindo 

aproximadamente 60% dos tópicos. Isto significa que as discussões matemáticas ainda é 

minoria entre as demais, embora tenhamos percebido uma queda de 10%, em relação ao 

fórum anterior, dos tópicos categorizados como Matemáticos, ou seja que tinham a 

matemática como tema da discussão. A categoria Dialogo Didático Matemático obteve 

novamente uma baixa porcentagem em relação às demais, atingindo 1,9% dos tópicos. 

 

Os 52 tópicos de discussão geraram 133 comentários, resultando no total 185 mensagens 

postas neste fórum. Analisando sobre a perspectiva da origem desses comentários, 

elaboramos a Tabela 2, a seguir.  
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Tabela 2 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 02 
Comentários∗                              

Categorias  
Tutor/Professor 

 
Estudantes 

 
Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
07  (100%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
07 (5,2%) 

 
Monólogo Matemático 03 (100%) 0 (0%) 

 
0(0%) 03 (2,3%) 

 
81 (60,9%) 

 
 

29 (21,8%) 

Diálogo 
 

Diálogo Matemático 
 

15 (18,5%) 
 
 

10 (34,5%) 

60 (74,1%) 
 
 

17(58,6%) 

6(7,4%) 
 
 

2 (6,9%) 
  

Diálogo Didático 
Matemático 

2(15,4%) 11 (84,6%) 0 (%) 13 (9,8%) 
 

Total 37 (27,8%) 88 (66,2%) 8 (6%) 133(100%) 
 

Diante dos dados apresentados na tabela podemos ter uma idéia do envolvimento dos 

alunos com as mensagens dos seus pares. Embora 66,2% dos comentários foram feitos 

pelos estudantes nas categorias Diálogo, Diálogo Matemático e Diálogo Didático 

Matemático, 48,1% dos Tópicos de discussão, referente ao Monólogo e Monólogo 

Matemático juntos, ficaram sem resposta alguma, apenas de tutores, correspondendo a 

5,2% e 2,3% respectivamente, mesmo em se tratando de Matemática.   

 

No que diz respeito ao retorno dos estudantes aos tópicos criados por eles mesmos, apenas 

6% dos comentários foram para esse fim. O que significa que os mesmos não voltaram ao 

tópico para acompanhar a discussão. Quanto ao acompanhamento dos tutores, este 

permaneceram desenvolvendo um trabalho de leituras e respostas às mensagens postas 

pelos estudantes, o que pode ser verificado através da porcentagem, 27,8%, no total de 

comentários feito apenas por dois tutores e pelo professor da disciplina. 

 

Uma observação que se faz necessária é que em um único tópico de discussão inserido 

pelo professor, houve 26 comentários sendo um do tutor e os demais feitos pelos alunos, o 

que nos chamou atenção, pois até então nenhum tópico tinha recebido tantas mensagens de 

feedback partindo dos estudantes. O tópico foi categorizado como Diálogo e o 

envolvimento na discussão refletia a dificuldade no entendimento do conteúdo. O 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário. 
 



 

 

173

 
 

 
 

professor, querendo destacar a importância da compreensão e não da memorização de 

fórmulas, enquanto os alunos requeriam mais exemplos. Este tópico fez com que a 

categoria Diálogo obtivesse 60,9% do total de comentários do fórum. 

 

Como no fórum anterior, os alunos não estavam separados por grupos (polos), tinham 

liberdade para inserir a quantidade de tópicos e de mensagens que quisessem e assim, 

consequentemente, uma lista volumosa de tópicos e mensagens se formou dificultando 

novamente o acompanhamento e a leitura dos mesmos. Consequentemente, algumas 

mensagens tratavam de temas já abordados, e por isso mesmo os tutores pediam que os 

alunos utilizassem o recurso de “Buscar nos Fóruns” para que as discussões já existentes 

sobre o tema fossem identificadas previamente. Neste caso, foram necessárias duas telas no 

Moodle para a visualização de todos os tópicos de discussão, na primeira 50 tópicos e na 

segunda dois  tópicos. 

 

4.1.1.3 Fórum da Semana 03 
 

Este foi o terceiro fórum do tipo “Fórum da Semana” disponibilizado para os alunos na 

terceira semana de aula tendo as suas mensagens inseridas durante 8 semanas, intervalo 

entre a primeira e a última mensagem. Neste fórum 28 alunos inseriram 31 tópicos de 

discussão sendo apenas um inserido pelo professor e tendo um tópico movido para o fórum 

dos “Tópicos Duplicados”. 

 

No “Fórum da Semana 03” as mensagens aconteceram em torno de dúvidas nas questões 

propostas nos questionários e reclamações sobre falta de exemplos resolvidos. A temática 

discutida na unidade, quando o fórum foi criado, foi Produto Interno. 

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que neste fórum 12,9% dos tópicos de 

discussão foram do tipo Monólogo; 22,6% do tipo Monólogo Matemático;  35,5% do tipo 

Diálogo; 16,1% categorizado como Diálogo Matemático; e 12,9% para Dialogo Didático 

Matemático, como mostra o Gráfico 3 a seguir. 

 

Podemos afirmar que houve  uma redução no número de tópicos da categoria Monólogo  e 
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um aumento na categoria Diálogo e Diálogo Didático Matemático em comparação com os 

dois fóruns anteriores, o que demonstra um maior envolvimento dos alunos com as 

mensagens dos colegas. 
 

Gráfico 3 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 03 
Fórum da Semana 03
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Quanto ao envolvimento com os conceitos da disciplina, ou seja, conceitos matemáticos 

constatamos que 51,6% trataram de Matemática e estavam nas categorias Monólogo 

Matemático, 22,6%, Diálogo Matemático, 16,1% e Diálogo Didático Matemático, 12,9%.   

 

Os 31 tópicos de discussão geraram 107 comentários, resultando em 138 mensagens 

postas. Esses comentários eram feitos pelos estudantes, ou por tutores, ou pelo professor ou 

ainda pelo próprio estudante que iniciou a discussão. Analisando sobre esta perspectiva, 

elaboramos a Tabela 3 a seguir, que descrimina a origem desses comentários por categoria. 

 

Analisando os comentários, percebemos que em 18,7% dos tópicos, os estudantes 

retornaram à discussão proposta. Inclusive, de forma mais frequente nas categorias 

Diálogo Matemático e Diálogo Didático Matemático. 

 

Quanto ao acompanhamento dos tutores, estes permanecem desenvolvendo um trabalho de 

leituras e respostas às mensagens inseridas, o que pode ser verificado através dos 30,8% do 

total de comentários feitos por eles neste fórum. 
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Tabela 3 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 03 
 

Comentários∗                              
Categorias  

Tutor/Professor 
 

Estudantes 
 

Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
03  (100%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
03 (2,8%) 

 
Monólogo Matemático 03 (100%) 0 (0%) 

 
0(0%) 03 (2,8%) 

 
Diálogo 

 
Diálogo Matemático 

10 (18,2%) 
 

6 (40%) 

43 (78,23%) 
 

5 (33,3%) 

2(3,6%) 
 

4(26,7%) 

55 (51,4%) 
 

15(14%) 
 

Diálogo Didático 
Matemático 

11(35,5%) 6 (19,3%) 14(45,2%) 31(29%) 
 

Total 33 (30,8%) 54(50,5%) 20(18,7%) 107(100%) 
 

Como nos fóruns anteriores, os alunos não estavam separados por grupos (polos), tinham 

liberdade para inserir a quantidade de tópicos e de mensagens que quisessem. Porém, 

diferentemente dos demais, na página de abertura deste, uma mensagem advertia e 

enfatizava a leitura dos tópicos, por parte dos alunos, antes de uma nova inserção. O 

professor fez referência ao guia Utilizando os Fóruns, elaborado por ele na perspectiva de 

reduzir o número de tópicos repetitivos e a condensação das mensagens em discussões 

mais colaborativas. Transcrevemos a seguir toda a mensagem de abertura do Fórum da 

Semana 03, tal qual apareceu no Moodle. 

 

Este procedimento de fato, diminuiu consideravelmente a quantidade de Tópicos de 

Discussão em relação aos demais fóruns: 86 para o Fórum da Semana 01; 52 para o Fórum 

da Semana 02 e 31 para este fórum semanal. Mesmo assim, percebemos tópicos e 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário 
 

Neste fórum discuta livremente (sem receio de fazer perguntas) com seus colegas e com os tutores as 
dúvidas que tiver sobre o curso e sua participação nele. 

 
Antes de começar a usar este e outros fóruns deste curso leia, por favor, o texto Utilizando os Fóruns.  

 
(seremos mais rigorosos com a criação de novos tópicos a partir desta semana, ou seja, novos tópicos que 

já foram abordados em outros, serão transferidos para o fórum de duplicados, objetivando ficar mais 
agradável a leitura do mesmo) 
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mensagens repetitivos tratando de questões similares, o que significa que mensagens eram 

ignoradas, sejam elas sobre questões específicas do conteúdo da disciplina ou não. 

 

4.1.1.4 Fórum da Semana  04 
 

O “Fórum da Semana 04” teve duração de 7 semanas na disciplina e nele foram inseridos 

32 tópicos de discussão por 29 alunos, cujos tópicos geraram 120 comentários, resultando 

em 152 mensagens. Porém, cerca de 8 mensagens foram movidas para o fórum dos 

“Tópicos Duplicados” e, como foram identificadas, foram categorizadas oportunamente 

naquele fórum.  

 

Neste fórum a discussão aconteceu basicamente em torno dos procedimentos de avaliação 

da disciplina relativos às respostas dos questionários online que os alunos não estavam 

tendo acesso ou não sabiam como encontrá-las. Dificuldades em realizar as atividades do 

GeoGebra ainda eram tema de discussões. As discussões matemáticas também ocorreram, 

visto que o tema da unidade quando o fórum foi criado era Produto Vetorial e Produto 

Misto. 

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que neste fórum 34,4% dos tópicos de 

discussão foram do tipo Monólogo; 12,5% do tipo Monólogo Matemático; 25% do tipo 

Diálogo; 6,3% categorizado como Diálogo Matemático e 21,9% para Dialogo Didático 

Matemático, como mostra o Gráfico 4 a seguir.  

 

Gráfico 4 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 04 
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Sendo assim, 40,7% dos tópicos de discussão trataram de questões que envolviam a 

Matemática referente ao conteúdo da disciplina distribuídos nas categorias Monólogo 

Matemático (12,5%), Diálogo Matemático (6,3%) e Diálogo Didático Matemático 

(21,9%). A categoria Diálogo Didático Matemático obteve a maior percentagem entre os 

fóruns já analisados, 21,9% dos tópicos de discussão, enquanto que a categoria Monólogo 

Matemático obteve a menor percentagem com 12,5%. 

 

Os 120 comentários dos 32 tópicos de discussão quer tenham sido feitos por estudantes ou 

por tutores, ou pelo professor estão dispostos na Tabela 4 a seguir. Observando a tabela 

podemos ter uma idéia do envolvimento dos alunos com as mensagens dos seus pares bem 

como do envolvimento dos tutores. 
 

Tabela 4 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 04 
 

Comentários∗                              
Categorias 

 
Tutor/Professor 

 
Estudantes 

 
Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
04  (100%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
04 (3,3%) 

 

Monólogo Matemático 01 (100%) 0 (0%) 
 

0(0%) 01 (0,8%) 
 

12 (21,8%) 
 
 

40 (72,7%) 
 
 

3(5,50%) 
 
 

55 (46%) 
 

7 (5,8%) 

Diálogo 
 

Diálogo Matemático 
 3 (42,9%) 3(42,9%) 1 (14, 2%) 

 
Diálogo Didático 

Matemático 
17(32%) 22(41,5%) 14(26,5%) 53(44,2%) 

 
Total 37 (31,3%) 65(54,2%) 18(14,4%) 120 (100%) 

 

 

Como ocorreu no fórum anteriormente analisado, este também apresentou um aumento nos 

comentários dos estudantes que propuseram a discussão inicial do tópico, em relação ao 

primeiro fórum. De fato, 14,4% dos comentários foram realizados por estes estudantes. A 

grande parcela percentual desses comentários estavam na categoria Diálogo Didático 

Matemático. De fato, 26,5%, ou 14 comentários foram feitos pelo próprio estudante e, 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário 
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nesse caso, como foram 7 tópicos de discussão inseridos nesta categoria por alunos 

distintos, significa que os mesmos voltaram e escreveram em média 2 comentários. 

 

Quanto ao acompanhamento dos tutores, dos 120 comentários 65 foram feitos pelos dois 

tutores e pelo professor juntos, o que representa 54,2%. Observamos na dinâmica do fórum 

que os tutores acompanhavam diariamente as mensagens postas. 

 

Apesar de apenas uma tela para a visualização no Moodle de todos os tópicos de discussão, 

acreditamos que a considerável diminuição em seu número justifica-se pela combinação de 

dois fatores: a transferência dos tópicos pelos tutores para o fórum dos “Tópicos 

Duplicados” e uma possível mudança de atitude dos estudantes voltando-se à leitura das 

mensagens postas pelos colegas anteriormente. Esta segunda razão pode ser comprovada 

pelo relativo aumento no número de comentários dos colegas observado na tabela 

apresentada. 

 

4.1.1.5 Fórum da Semana  05 
 

Este foi o quinto fórum do tipo “Fórum da Semana” e durante 6 semanas recebeu a 

inserção de 22 tópicos de discussão por 19 alunos que geraram 83 comentários, totalizando 

105 mensagens, mesmo com algumas mensagens movidas para o fórum dos Tópicos 

“Duplicados”. 

 

Neste fórum as mensagens estavam mais focadas em questões relacionadas aos exercícios 

da disciplina e seus prazos e às dúvidas em relação a avaliação presencial que se 

aproximava. O tema da unidade em discussão quando o fórum foi criado foi Vetores em 

coordenadas. 

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que neste fórum 13,6% dos tópicos de 

discussão foram do tipo Monólogo; 4,5% do tipo Monólogo Matemático; 45,5% do tipo 

Diálogo; 18,2% categorizado como Diálogo Matemático;  e 18,2% para Dialogo Didático 

Matemático, como mostra o Gráfico 5 a seguir.  
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Gráfico 5 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 05 
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Como no Fórum da Semana 04, houve uma diminuição no número de tópicos de discussão  

e, em contrapartida, aumento percentual das categorias Diálogo e Diálogo Matemático, o 

que significa que as discussões observadas aconteceram de forma mais participativa, uma 

vez que ficou evidente a procura por tópicos já existentes. Este efeito pode ter sido 

influenciado pelo aviso, tal qual apareceu no Fórum da Semana 03, 04 e 05, que lembrava 

da existência do fórum “Duplicados” exclusivo para temas já abordados e formado por 

tópicos movidos pelos tutores. 

 

Analisando as discussões que tinham questões da Matemática em foco, percebemos que 

36,3% do tópicos foram do tipo Monólogo Matemático ou Diálogo Matemático ou 

Diálogo Didático Matemático, o que representa um valor intermediário entre as 

porcentagens já verificadas até então. 

 

Entre as categorias, a predominância foi do Diálogo, de fato, 45,5% e, em um único tópico 

de discussão desta categoria denominado de “Muitas tarefas”, 23 comentários 

exclusivamente feito pelos estudantes. O tom da conversa era de reclamação por parte dos 

alunos em relação ao volume de atividades propostas na disciplina. 

 

Um levantamento mais detalhado sobre os tópicos de discussão e os comentários dos 

alunos e tutores estão apresentados na Tabela 5, a seguir.  

 

Neste fórum, 22,7% dos comentários foram dados pelos tutores ou professor, 60% pelos 
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colegas e apenas 7,3% pelos próprios estudantes que propuseram o tópico de discussão. 

Diante deste quadro, podemos dizer que este fórum contou com uma participação menos 

significante dos tutores e do professor, tendo atingido a menor porcentagem até o 

momento. Por outro lado, uma maior participação dos alunos nas discussões até então 

observadas. 
 

Tabela 5  Comentários por categoria do Fórum da Semana 05 
Comentários∗                              

Categorias  
Tutor/Professor 

 
Estudantes 

 
Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
0  (100%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
0 (0%) 

 
Monólogo Matemático 01 (100%) 0 (0%) 0(0%) 01 (1,2%) 

 
Diálogo 06 (9,7%) 54 (87%) 02 (3,3%) 62 (74,8%) 

 
Diálogo Matemático 06 (60%) 02(20%) 02 (20%) 10 ( 12%) 

     
Diálogo Didático 

Matemático 
04(40%) 04(40%) 02(20%) 10 (12%) 

 
Total 17 (22,7%) 60 (60%) 06 (7,3%)  83 (100%) 

 

 

Quanto à apresentação dos tópicos no Moodle, uma lista pouco volumosa se formou 

facilitando o acompanhamento e a leitura dos mesmos. Neste caso, foi necessária apenas 

uma tela para a visualização de todos os tópicos de discussão, o que na nossa compreensão, 

facilita a visão geral dos temas abordados nos tópicos listados. 

 

4.1.1.6 Fórum da Semana  06 
 

Não foi disponibilizado o fórum desta semana, uma vez que os alunos estavam cumprindo 

com o cronograma da provas, e por isso podiam utilizar os fóruns anteriormente criados. 

 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário 
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4.1.1.7 Fórum da Semana  07 
 

Este foi o fórum disponibilizado na sétima semana da disciplina e teve a duração de 7 

semanas, intervalo entre a primeira e a última mensagem. Até o término da disciplina, 14 

alunos inseriram 17 tópicos de discussão que geraram 55 comentários, totalizando 72 

mensagens. Os tópicos movidos para o fórum “Duplicados” foram analisados 

posteriormente. 

 

Os temas deste fórum tratavam de dificuldades na realização das atividades, dos exercícios 

da disciplina e seus prazos.  Planos e Retas foi o tema da unidade em discussão quando o 

fórum foi aberto.  

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que neste fórum 11,8% dos Tópicos de 

Discussão foram do tipo Monólogo; 23,5% do tipo Monólogo Matemático; 35,3% do tipo 

Diálogo;  17,6% categorizado como Diálogo Matemático;  e 11,8% para Dialogo Didático 

Matemático. Sendo assim, podemos concluir que as discussões matemáticas se fizeram 

presentes em 52,9% dos tópicos de discussão, a maior porcentagem até o momento, como 

mostra o Gráfico 6 a seguir.   

 

Gráfico 6 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 07 
Fórum da Semana 07

Diálogo 
Matemático

17,6%

Diálogo Didático 
Matemático

11,8%

Diálogo
35,3%

Monólogo
11,8%

Monólogo 
Matemático

23,5%

 
 

Observando a Tabela 6 podemos ter uma idéia do envolvimento dos alunos com as 

mensagens dos seus colegas e dos tutores. De fato, analisando os comentários dos colegas 

percebemos que os estudantes demonstraram interesse em responder uns aos outros, uma 

vez que 63,7% dos comentários foram dados pelos colegas nas categorias Diálogo, 
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Diálogo Matemático e Diálogo Didático Matemático com destaque para a categoria 

Diálogo com 50,9%  do total dos comentários feitos no fórum. 
 

Tabela 6 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 07 
Comentários∗                              

Categorias 
 

Tutor/Professor 
 

Estudantes 
 

Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
0  (0%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
0 (0%) 

Monólogo Matemático 04 (100%) 0 (0%) 
 

0(0%) 04 (7,3%) 
 

04 (14,3%) 
 
 

24 (85,7%) 
 
 

0(0%) 
 
 

28 (50,9%) 
 

12 (21,8%) 

Diálogo 
 
 

Diálogo Matemático 
 

06 (50%) 06 (50%) 0(%) 

 
Diálogo Didático 

Matemático 
04 (36,4%) 05 (45,4%) 02(18,2%) 11 (20%) 

 
Total 18 (32,7%) 35 (63,7%) 02 (3,6%)  55 (100%) 

 

 
Percebemos também que apenas 3,6% dos comentários inseridos foram de estudantes que 

propuseram a discussão, o que significa que os mesmos não voltaram ao tópico para 

acompanhar a discussão por eles abertas. Isto não aconteceu com os tópicos da categoria 

Diálogo Didático Matemático, onde as únicas mensagens de retorno fizeram-se presentes 

exatamente nesta categoria. 

 

Quanto ao acompanhamento dos tutores, dos 55 comentários 18 foram feitos pelos dois 

tutores e pelo professor juntos, o que representa 32,7%. Observamos na dinâmica do fórum 

que os tutores acompanharam diariamente as mensagens postas e participam de forma 

muito presente da discussão dos alunos. 

 

4.1.1.8 Fórum da Semana 08 
 
Neste fórum, mesmo com algumas mensagens movidas para o fórum dos “Tópicos 

Duplicados”, foram inseridos por 25 alunos 36 tópicos de discussão que geraram 105 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário 
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comentários totalizando 141 mensagens durante 6 semanas, intervalo de tempo entre a 

inserção da primeira e da última mensagem. As mensagens estavam mais centradas em 

questões relacionadas aos exercícios da disciplina e seus prazos. Vetores em coordenadas 

foi o tema da unidade quando o fórum foi criado. 

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que 22,2% dos tópicos de discussão 

foram do tipo Monólogo; 13,9% do tipo Monólogo Matemático; 33,3% do tipo Diálogo; 

22,2% categorizado como Diálogo Matemático;  e 8,3% para Dialogo Didático Matemático 

como mostra o Gráfico 7 a seguir.  

 
Gráfico 7 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 08 
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Analisando as discussões que tinham a Matemática em foco, percebemos que 44,5 % do 

tópicos ou foram do tipo Monólogo Matemático ou Diálogo Matemático ou Diálogo 

Didático Matemático, o que significa que um pouco mais da metade dos tópicos deste 

fórum não trataram de questões específicas relativos aos conceitos apresentados na 

disciplina. 

 

Entre as categorias, a predominância foi do Diálogo com 33,3%. Nesta categoria, em um 

único tópico de discussão, denominado “Exercícios resolvidos”, 26 comentários foram 

exclusivamente dados por colegas e solicitavam mais exercícios resolvidos, uma vez que 

para eles o material era insuficiente neste quesito. O Diálogo Matemático atingiu a sua 

maior taxa porcentual com 22,2% dos tópicos inseridos. 
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Um levantamento mais detalhado sobre os tópicos de discussão e os comentários dos 

alunos e tutores estão apresentados na tabela 7, a seguir.  

 

Tabela 7 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 08 
 

Comentários∗                              
Categorias 

 
Tutor/Professor 

 
Estudantes 

 
Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 

 
0  (0%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
0 (0%) 

Monólogo Matemático 05 (100%) 0 (0%) 
 

0(0%) 05 (4,7%) 
 

Diálogo 
 

Diálogo Matemático 

05 (10,6%) 
 

13 (33,3%) 

41 (87,3%) 
 

19(48,7%) 

01(2,1%) 
 

07 (18%) 

47 (43,9%) 
 

39(36,4%) 
 

Diálogo Didático 
Matemático 

06 (37,5%) 08 (50%) 02(12,5%) 16 (15%) 
 

Total 29  (27,1%) 68 (63,6%) 10(9,3%)  107(100%) 

 

Somando as porcentagens das categorias que não indicam interação alguma entre os 

participantes como Monólogo e Monólogo Matemático, percebemos que 36,1% do Tópicos 

foram desta natureza, consequentemente, 63,9% trataram de alguma forma de uma 

comunicação mais colaborativa. 

 

Quanto aos comentários, neste fórum, constatamos que 63,6% deles foram feitos pelos 

estudantes com maior participação na categoria Diálogo (87,3%); notamos que 27,1% dos 

comentários foram dados pelos tutores ou professor com maior interação nas categorias 

Monólogo Matemático (100%) e Diálogo Didático Matemático (37,5%) e finalmente, que 

9,3% dos comentários vieram dos estudantes que propuseram a discussão com maior 

retorno na categoria Diálogo Matemático (18%) seguido da Diálogo Didático Matemático 

(12,5%). 

 

Quanto à apresentação dos tópicos no Moodle, uma lista pouco volumosa se formou 

facilitando o acompanhamento e a leitura dos mesmos. Neste caso, foi necessária apenas 

uma tela para a visualização completa do fórum com todos os tópicos de discussão.  

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário. 
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4.1.1.9 Fórum da Semana  09 
 

Este foi o penúltimo fórum do tipo “Fórum da Semana” e entre a primeira e a última 

inserção um intervalo de 3 semanas. Neste fórum 16 alunos inseriram 19 tópicos de 

discussão que geraram 76 comentários, resultando em 95 mensagens postas. 

 

De forma geral podemos dizer que as discussões aconteceram em torno de duvidas nas 

questões propostas quer sejam no material didático da disciplina ou nas avaliações online 

do Moodle. Discutiram sobre a avaliação presencial e dialogaram sobre as dificuldades na 

compreensão da disciplina. Cônicas foi a temática discutida na unidade, quando o fórum 

foi criado.  

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que neste fórum 31,6% dos Tópicos de 

Discussão foram do tipo Monólogo, 5,3% do tipo Monólogo Matemático e 21,1% para as 

três categorias Diálogo, Diálogo Matemático e Dialogo Didático Matemático. Portanto, 

prevaleceu neste fórum a conversa entre os participantes, uma vez que 63,3% dos tópicos 

foi para as categorias onde existem conversas entre os participantes, como mostra o 

Gráfico 8 a seguir.  

 
Gráfico 8 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 09 
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Também observamos um aumento percentual em relação ao fórum anterior nos Tópicos de 

Discussão que tinham conceitos do Cálculo Vetorial e Geometria Analítica envolvidos. De 

fato, 47,3% trataram de Matemática e estavam diluídos nas categorias Monólogo 

Matemático, Diálogo Matemático e Diálogo Didático Matemático.   
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É possível analisar os 76 comentários, quer foram feitos pelos estudantes a partir dos dados 

mostrados na Tabela 8, a seguir, que descrimina a origem, em porcentagem, desses 

comentários.  

Tabela 8 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 09 
 

Comentários∗                              
Categorias 

 
Tutor/Professor 

 
Estudantes 

 
Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
04  (100%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
04 (5,3%) 

 
Monólogo Matemático 0 (0%) 0 (0%) 

 
0(0%) 0 (0%) 

 
Diálogo 

 
Diálogo Matemático 

 

0 (0%) 
 

06 (46,1%) 

29 (%) 
 

05 (38,5%) 

0 (0%) 
 

02(15,4%) 

29 (38,2%) 
 

13 (17%) 

Diálogo Didático 
Matemático 

11(36,7%) 13 (43,3%) 06(20%) 30(39,5%) 
 

Total 21 (27,6%) 47(61,8%) 08(10,6%) 76 (100%) 
 

 

Analisando os comentários, percebemos que 10,6% dos tópicos eram relativos aos 

comentários feitos pelos estudantes que retornaram à discussão proposta por eles mesmos. 

Isto aconteceu de forma mais frequente na categoria Diálogo Didático Matemático (20%).  

 

Quanto ao acompanhamento dos tutores, 27,6% do total de comentários feitos no fórum 

foram deles. A maior participação do tutores foi nos tópicos da categoria Monólogo, 100% 

e Diálogo Matemático, 46,1%. 

 

Como nos fóruns anteriores, os alunos não estavam separados por grupos (polos), tinham 

liberdade para inserir a quantidade de tópicos e de mensagens que quisessem. A mensagem 

de advertência permaneceu a mesma e enfatizava a leitura dos tópicos, por parte dos 

estudantes antes de uma nova inserção. Pela quantidade de tópicos, foi necessário apenas 

uma tela para visualização de todos os tópicos no Moodle. 

 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário. 
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4.1.1.10 Fórum da Semana  10 
 

Este foi o último fórum da disciplina com duração de quatro semanas, tempo 

correspondente ao intervalo entre a primeira e a última data com inserção de mensagem. 

Este fórum contou com a participação de 24 alunos que inseriram 33 tópicos de Discussão 

e geraram 95 comentários, totalizando 128 mensagens. 

 

Os temas deste fórum tratavam de dificuldades na realização de algumas atividades, dos 

exercícios da disciplina e seus prazos. Apesar de Quádricas  ter sido o tema da unidade em 

discussão quando o fórum foi aberto, as conversas se concentraram em torno das provas 

presenciais, das aulas presenciais, cálculo de médias e resultados das reposições, visto que 

este foi o último fórum da disciplina.  

 

De acordo com as categorias criadas, observamos que 18,2% dos tópicos de discussão 

foram do tipo Monólogo; 9,1% do tipo Monólogo Matemático; 60,6% do tipo Diálogo;  

6,1% categorizado como Diálogo Matemático; e 6,1% como Dialogo Didático Matemático, 

como mostra o Gráfico 9, a seguir.  

 

Gráfico 9 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum da Semana 10 
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A partir do gráfico podemos concluir que as discussões matemáticas se fizeram presentes 

em apenas 21,3% dos Tópicos de Discussão, o que significa que em 78,7% as discussões 

tinham as características dos Monólogos e Diálogos que não são matemáticos. A soma 

percentual das categorias, de acordo com o Gráfico 9, nos indica que em 72,8% dos tópicos 
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se fez presente a participação dos alunos e tutores na construção e manutenção de diálogos, 

que ser sejam matemáticos ou não. Isto é o que indicam as características das categorias 

Diálogo (60,6%), Diálogo Matemático (6,1%) e Diálogo Didático Matemático (6,1%). 
 

Observando a Tabela 9, a seguir, podemos ter uma ideia do envolvimento dos alunos com 

as mensagens dos seus pares. De fato, analisando os comentários dos colegas percebemos 

que os estudantes demonstraram interesse em responder uns aos outros, uma vez que 

76,8% dos comentários foram dados pelos colegas nas categorias Diálogo, Diálogo 

Matemático e Diálogo Didático Matemático, a maior porcentagem até o momento. 

 

Percebemos também que apenas 4,2% dos comentários inseridos foram de estudantes que 

propuseram a discussão, o que significa que os mesmos não voltaram ao tópico para 

acompanhar a discussão, por eles abertas, exceto para os tópicos da categoria Diálogo 

Didático Matemático, onde as únicas mensagens de retorno fizeram-se presentes 

exclusivamente nesta categoria. 

Tabela 9 - Comentários por categoria do Fórum da Semana 10 
Comentários∗                              

Categorias 
 

Tutor/Professor 
 

Estudante 
 

Estudante 
propositor 

 
Total 

 
Monólogo 

 
0  (0%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
0 (0%) 

 
Monólogo Matemático 2 (100%) 0 (0%) 

 
0(0%) 02 (2,1%) 

 
13 (16,5%) 

 
 

66 (83,5%) 
 
 

0(0%) 
 
 

79 (83,1%) 
 
 

Diálogo 
 
 

Diálogo Matemático 
 

 

01 (20%) 04 (80%) 0 (%) 05 (5,3%) 

Diálogo Didático 
Matemático 

02 (22,2%) 03 (33,3%) 04(44,5%) 09(9,5%) 
 

Total 18 (19%) 73 (76,8%) 04 (4,2%)  95 (100%) 
 

Quanto ao acompanhamento dos tutores, dos 95 comentários 18 foram feitos pelos dois 

tutores e pelo professor juntos, o que representa 19%. Observamos na dinâmica do fórum 

que os tutores acompanharam diariamente as mensagens postas e participam de forma 

muito presente da discussão dos alunos. 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário. 
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4.1.2 O FÓRUM “TÓPICOS  DUPLICADOS”  
 

A existência do fórum “Tópicos Duplicados” nos fez analisar a espontaneidade dos 

percursos das discussões dos alunos na disciplina. Mas, ao mesmo tempo, uma vez 

removidos poderiam modificar as estatísticas apresentadas. Por outro lado, após a 

observação destas mensagens movidas e seus conteúdos, percebemos que a categoria 

Monólogo foi mais atingida sendo assim, foram preservadas as discussões mais 

significativas para a pesquisa em seus fóruns originais, cujo tema estava em torno de 

questões Matemáticas.  

 

Mesmo com o acompanhamento quase que diário das mensagens, a identificação daquelas 

que tinham sido removidas às vezes não era possível. Rapidamente ele foi criado já com 

um grande volume de mensagens extraídas de diferentes fóruns e que, através de recursos 

do Moodle não foi possível identificar o fórum de origem que continha mensagem movida.  

Vale ressaltar que a grande concentração dos tópicos movidos tiveram maior frequencia no 

primeiro mês de aula, mais especificamente entre março e abril, o que significa que os 

mais atingidos foram os fóruns semanais 03, 04 e 05. 

 

Ao todo foram movidos 82 tópicos de discussão para este fórum com mais os 41 

comentários, totalizando 123 mensagens. Categorizamos estas mensagens, mas vale 

destacar que nenhuma inserção foi por vontade própria dos alunos e além disso não 

geraram diálogos entre os mesmos, exceto quando os tópicos já possuíam comentários.  

Analisamos as discussões para identificar os contextos e como passou a funcionar este 

fórum com características específicas. Observemos o gráfico  10, a seguir. 

 

Quanto aos tópicos e os temas das discussões não matemáticas, o equivalente a 79,3%, 

referentes as duas categorias Monólogo e Diálogo, podemos dizer que se destinaram as 

apresentações do alunos, uma prática comum para o início do curso, mas que poderia ser 

feita no Fórum “Ponto de Encontro” e não no Fórum Semanal. Tratavam também sobre as 

avaliações, com comentários sobre a disciplina e as dificuldades em resolver os exercícios. 

Dificuldades no gerenciamento do tempo e dificuldades no acesso ao Moodle também 

foram temas destes tópicos movidos. 
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Gráfico 10 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão do Fórum “Duplicados” 
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A grande porcentagem da categoria Monólogo sobre as demais deve-se a considerável 

quantidade de apresentações pessoais, no total 23, que corresponde a 41,1% dos tópicos 

desta categoria. Além do mais, como os alunos não participaram espontaneamente, 

dificilmente veríamos diálogos entre os mesmos, o que significa que este fórum não 

despertava interesse nos alunos. 

 

Em relação aos Monólogos Matemáticos que corresponderam a 18,3% dos tópicos 

removidos, apresentaram mensagens de dúvidas em relação aos exercícios da disciplina 

mas que já tinham sido discutidos, em detalhes, em um tópico anteriormente criado.  

 

Quanto aos Diálogos Matemáticos e Diálogos Didáticos Matemáticos, foram identificados 

apenas um de cada, o que representa 2,4% do tópicos removidos. As discussões tratavam 

de dúvidas e que contaram com a participação de colegas e do tutor.  

 

Quanto aos comentários movidos, a maior porcentagem foram feitos pelos tutores com 

58,5% seguido dos alunos com 36,6%. O que significa que foram movidos os tópicos que 

os próprios professores fizeram comentários em mais da metade do total de comentários 

feitos. A categoria Diálogo foi aquela que obteve a maior porcentagem dos comentários 

movidos. De fato, com como podemos observar na tabela 10  a seguir. 
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Tabela 10 -  Comentários por categoria do Fórum Duplicados 
Comentários∗                              

Categorias 
 

Tutor/Professor 
 

Estudantes 
 

Estudante 
propositor 

 
Total 

  
Monólogo 

 
06  (100%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
06 (100%) 

 
Monólogo Matemático 06 (35,3%) 00 (0%) 

 
0(0%) 06(100%) 

 
Diálogo 

 
Diálogo Matemático 

 

04 (26,6%) 
 

06 (100%) 

11 (73,4%) 
 

00(0%) 

0(0%) 
 

0(0%) 

15 (100%) 
 

06 (100%) 

Diálogo Didático 
Matemático 

02 (25%) 04(50%) 02(25%) 08(100%) 
 

Total 24 (58,5%) 15(36,6%) 02(4,9%)  41(100%) 

 

 

Uma perspectiva geral do resultado da categorização dos tópicos de discussão e dos 

resultados decorrentes desta fase da pesquisa será apresentada no capítulo 5, a seguir. 

Passaremos à transcrição dos tópicos de discussão categorizados como Diálogo Didático 

Matemático e à identificação e discussão dos elementos que compõem a análise dessas 

interações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudante ou estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário. 
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4.2 DIÁLOGOS DIDÁTICOS MATEMÁTICOS NOS FÓRUNS  
 

Procederemos agora com a transcrição e discussão dos tópicos dos “Fóruns Semanais” e do 

fórum “Tópicos Duplicados” que foram categorizados como Diálogo Didático 

Matemático. 

 

Nesta etapa analisamos a intenção, finalidade ou objetivo da mensagem posta; a duração e 

o lapso temporal; o comportamento dos alunos na discussão de acordo com o Modelo de 

Investigação Cooperativa (perceber, reconhecer, posicionar-se, reformular, desafiar e 

avaliar); a natureza e articulação dos registros de representação matemática (Geométrico - 

Numérico, Simbólico geométrico, Linguagem Natural, Simbólico Vetorial e Gráfico), quer 

sejam de alunos ou tutores; a escrita matemática através dos recursos disponíveis (LaTex,  

editor WIRIS ou Equation). Transcrevemos cada tópico de discussão desta categoria e 

identificamos no texto os elementos acima citados.   

 

A análise e as transcrições estão organizadas de acordo com a estrutura temática dos 

fóruns, ou seja, Vetores, Produto Interno, Produto Vetorial e Misto, Vetores em 

Coordenadas, Retas e Planos, Cônicas e Quádricas. Cada transcrição recebe o nome do 

tópico dado pelo estudante que iniciou a discussão e a indicação do fórum semanal no qual 

os tópicos pertencem. Os estudantes e os tutores foram identificados pelas iniciais dos seus 

nomes. As datas e a hora da inserção de cada mensagem foram mantidas. A apresentação 

das mensagens dentro do tópico se deu de forma cronológica. No total analisamos 30 

tópicos de discussão da categoria dos quais participaram 52 estudantes, os tutores e o 

professor. 

 

4.2.1 VETORES 
 
 
Na temática Vetores foram abordados inicialmente os conceitos introdutórios de segmento, 

segmento orientado e vetores. A distinção entre as definições e a aplicação prática destas 

noções em atividades propostas na disciplina geraram discussões em cinco diferentes 

tópicos como veremos, a seguir, na transcrição dos mesmos.  
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Tópico 1 (Fórum Semanal 1) - Dúvida 

 

Este tópico de discussão foi proposto pelo aluno DSM e tinha como objetivo socializar sua 

dúvida no fórum a respeito de um exercício proposto no material didático da disciplina. O 

diálogo didático matemático, durante cinco dias, contou com a participação de três alunos 

e um tutor. A mensagem de abertura foi a seguinte: 
 
DSM (quarta, 4 março 2009, 00:20) Como podemos verificar que existem 36 segmentos em um 
paralelepípedo? 
 

A questão, a que se referiu o aluno, articula os registros da linguagem natural e o registro 

gráfico em uma atividade de conversão, como podemos observar no enunciado da questão 

apresentada por nós a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Para a solução da questão o aluno deveria interpretar as propriedades geométricas da figura 

e utilizar o registro gráfico para deduzir os possíveis vetores. O objetivo da atividade é de 

aplicar a definição para distinguir segmentos de segmentos orientados e certamente de 

vetores, de acordo com as definições apresentadas no livro texto.  A compreensão do 

enunciado da questão foi perfeitamente possível e as dificuldades residiram na 

determinação dos vetores através da visualização dos mesmos e na dúvida da contagem e 

aceitação do segmento nulo como segmento. 

 

A dinâmica foi marcada pela interação do aluno DSM com a tutora CPB através de 

questionamentos e respostas em atos de reformular, desafiar e de perceber, como podemos 

ver nas trocas a seguir: 
 

CPB [Tutora] (quarta, 4 março 2009, 08:19) Oi DSM, o que é um segmento? Me dê exemplo de um 
segmento no paralelepípedo. 
 

Exercício: Considere o paralelepípedo da figura 1. 
 
a) Verifique que existem 36 segmentos que  
podem ser definidos pelos pontos ABCDEFGH. 
 
b) São 64 segmentos orientados? 
 
                                                                                       Figura 1 Paralelepípedo ABCDEFGH 
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DSM (quarta, 4 março 2009, 22:33) Um segmento  o conjunto de todos os pontos formado entre em uma reta 
entre A e B. 
 
CPB [Tutora] (quinta, 5 março 2009, 08:01) O conjunto formado por todos os pontos da reta r entre os 
pontos A e B. Pronto DSM , agora é só contar os segmentos. 

DSM (quinta, 5 março 2009, 22:36) Olá professora, ainda não estou conseguindo ver os 36 segmentos, só 
consigo contar 28 segmentos. Se for possível faça alguma demonstração. Agradeço! 

CPB [Tutora] (sexta, 6 março 2009, 09:47) Contou com os segmentos nulos também?  
 
DSM (sexta, 6 março 2009, 10:07) Obrigado professora, agora sim eu consegui verificar. Professora, um 
segmento nulo pode ser um segmento orientado? 
 
CPB [Tutora] (sexta, 6 março 2009, 10:19) Um segmento orientado nulo pode sim ser um segmento nulo.  
 
 
Os demais alunos, AVC e RBF, após lerem a sequência das mensagens, participaram do 

fórum. Observemos tais mensagens:  

 
RBF (sexta, 6 março 2009, 13:44) Um segmento nulo determina um vetor? dois segmentos iguais 

determinam dois vetores. 

DSM (segunda, 9 março 2009, 10:37) Um segmento orientado nulo é um vetor nulo. Dois segmentos iguais 
determinam o mesmo vetor. 
 
AVC (segunda, 9 março 2009, 12:25) Olá CPB suas respostas me ajudaram muito 
 
 

O aluno RBF percebeu, no sentido de descobrir, que o tema vetores poderia ser abordado 

naquela discussão e propôs uma pergunta ao grupo. Em seguida, o aluno DSM respondeu 

reformulando. Já a aluna AVC, através de uma postura de avaliar a si mesma, registrou 

seus agradecimentos à tutora CPB pela discussão pois acreditou ter ajudado em seu 

processo de aprendizagem individual   

 

A discussão foi essencialmente conceitual com foco na aplicação dos conceitos 

matemáticos envolvidos. Quanto aos registros utilizados pelos participantes, apenas a  

linguagem natural, sem a utilização de qualquer outro registro de representação semiótica 

e, consequentemente, de nenhum recurso para a escrita matemática.  

_________________________________________________________________________ 
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Tópico 2 (Fórum Semanal 1) -  Dúvida sobre Vetores 

 

Este tópico de discussão trata da mesma temática iniciada no tópico anterior abordada em 

um exercício  proposto no material impresso dos alunos e também presente no questionário 

online (questão 05). Entretanto, a diferença se deu na evolução do conceito de segmento 

para o de vetores. O problema é enunciado  usando os registros da linguagem natural e o 

registro gráfico,  como podemos observar a seguir:  

 

Quantos vetores podem ser representados pelos  
pontos A, B, C, D, E, F, G, H, vértices do paralelepípedo, da figura abaixo? 

 
 

Participaram deste tópico seis alunos e os dois tutores da disciplina, durante cinco dias. A 

discussão teve início com a exposição do aluno TAO sobre suas dúvidas na contagem dos 

vetores. Observemos que ele iniciou a discussão posicionando-se e, na sequência, a 

interação da tutora e dos colegas: 

 
TAO (domingo, 8 março 2009, 15:22) Caros tutores, gostaria que me tirassem a seguinte duvida: Para se 
determinar a quantidade de vetores no paralelepípedo ou no polígono qualquer é necessário também contar o 
vetor nulo. Pois sabemos que a cada vértice há um vetor nulo mas conta-se apenas um vetor nulo? ou todos 
os nulos?  
 
CPB [Tutora] (segunda,9 março 2009,10:15) Olá TAO, tem sim que contar o vetor nulo.  
 
MAP (segunda, 9 março 2009, 11:02) Sabemos que três vetores são a base para a construção do 
paralelogramo. Nas faces há um vetor diagonal, conta como mais um vetor apesar de ser resultante da soma 
de dois já existentes?  
 
CPB [Tutora] (segunda,9 março 2009,11:21) Conta sim, já que a soma de dois vetores é um vetor. 
 
RBF (segunda, 9 março 2009, 13:15) CPB  por favor após o encerramento do prazo de envio da atividade 1 
Vetores, você poderia colocar no fórum a solução da questão 5 "números de vetores do paralelepípedo, pois 
não consegui respondê-la nem entendê-la. Grato. 
 
ELR (segunda, 9 março 2009, 14:26) Olá Professores e Tutores!!! Eu já respondi o questionário 01 e 
também não consegui responder o questão 05, a de contagem dos vetores no paralelepípedo, estou com 
dúvida a respeito dessa contagem e gostaria de esclarecimento. Obrigado!  
 
JEC[Tutor] (segunda,9 março 2009,16:25) Olá ELR, comece tentando encontrar todos os segmentos 
presentes no paralelogramo, depois os segmentos orientados e aí tente encontrar todos os vetores, não se 
esqueça de contar o vetor nulo e os das diagonais tanto dos polígonos das faces quanto os das diagonais do 
paralelepípedo, até mais e bons estudos.  
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Vale ressaltar que feedbacks de certo ou errado apareciam automaticamente no Moodle ao 

enviarem  as respostas nas duas tentativas permitidas. Portanto, os alunos sabiam se tinham 

ou não acertado as questões enviadas, o que lhes permitiram discuti-las nos fóruns.  

 

Após ter lido as mensagens anteriores e ter prestado atenção ao comentário do tutor JEC, o 

aluno MAP, novamente participou da discussão e respondeu ao aluno ELR. Embora não 

tenha chegado ao final da questão, foi capaz de utilizar uma conversão do registro de saída 

para um registro geométrico numérico de chegada, utilizando o teclado numérico para a 

escrita matemática, como podemos ver a seguir:  
 
MAP (segunda, 9 março 2009, 17:26)  
28 segmentos + 8 segmentos nulos = 36 segmentos 
56 segmentos orientados + 8 segmentos nulos = 64 segmentos orientados, agora o numero de vetores é? 
 
 

Em seguida, o tutor, com uso do LaTex, trouxe através da linguagem natural a definição 

de equipolência necessária para a solução da questão, ao mesmo tempo que, através do 

registro simbólico vetorial,  trouxe a conclusão da afirmação feita anteriormente sobre a 

equipolência dos vetores em seu exemplo.  

 
JEC [Tutor] (segunda, 9 março 2009, 17:45) Agora note o seguinte, segmentos orientados eqüipolentes 
representam ou determinam o mesmo vetor (ler definição de segmento orientado eqüipolente), por exemplo, 
na seção 3.2 (página 94) do material, se observarmos a figura 1, notaremos que os segmentos orientados 

, , e são eqüipolentes, ou seja determinam apenas um único vetor, então 
, ou seja, na contagem levamos em conta apenas um. Até mais e bons estudos.  

 

Durante as interferências e a partir desta mensagem em especial, foram registrados 

comentários dos alunos agradecendo pelos esclarecimentos, embora a solução não tenha 

sido apresentada de forma explícita.  

 
TAO (segunda, 9 março 2009, 20:54) obrigado tutores CPB e JEC as suas informações foram proveitosas e 
sanou minhas duvidas.  
 
ELR (terça, 10 março 2009, 19:47) 
Valeu tutoria, a orientação. Já tirei a dúvida, isso depois de muito debate e análise com os colegas de curso 
 
MSA (sexta, 13 março 2009, 00:37) 
Obrigado gente,vocês me ajudaram muito nesta discussão online. Até logo... 
 

Observemos nesses comentários o lapso temporal entre as inserções que caracteriza a 
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comunicação assíncrona e a oportunidade de avaliação dos seus próprios processos 

referentes aos alunos TAO, ELR e MSA, os quais ficaram registrados no fórum. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tópico 3 (Fórum Semanal 1) -  Encontrei os Segmentos Orientados. E os vetores? 

 

Este tópico de discussão dá continuidade à discussão anteriormente analisada. Teve 

duração de 2 dias e a participação de 4 alunos e os dois tutores. A mensagem de abertura 

foi inserida pelo aluno MAP após 20 minutos ter sido posta no Tópico 2 anterior. O tutor 

JEC também responde em poucos minutos, utilizando como MAP o recurso “copiar e 

colar” textos. Reconheçamos, portanto, as inserções a seguir:  

 
MAP (segunda, 9 março 2009, 17:46)  
28 segmentos + 8 segmentos nulos = 36 segmentos 
56 segmentos orientados + 8 segmentos nulos = 64 segmentos orientados, agora o numero de vetores é? 
 
 
JEC [Tutor] (segunda, 9 março 2009, 17:48) Agora note o seguinte, segmentos orientados eqüipolentes 
representam ou determinam o mesmo vetor (ler definição de segmento orientado eqüipolente), por exemplo, 
na seção 3.2 (página 94) do material, se observarms a figura 1, notaremos que os segmentos orientados , 

, e são eqüipolentes, ou seja determinam apenas um único vetor, então 
, ou seja, na contagem levamos em conta apenas um. Até mais e bons estudos.  

 
 

A insistência na questão se deu porque o aluno MAP ainda não tinha chegado a resposta 

que queria, à saber, o número de vetores que poderiam ser encontrados no paralelepípedo 

exibido. Além disso, cabe destacar que, inserindo um Tópico, a mensagem ganha um 

destaque diferente de uma mensagem localizada no interior de uma discussão. 

 

A partir desta primeira troca, outros alunos valeram-se da discussão, como podemos 

observar a seguir. Tais alunos compartilharam o resultado a que chegaram com o intuito de 

resolver a questão e de dirimir as dúvidas. Quanto ao registro utilizado na discussão, foram 

acionados apenas os registros da linguagem natural e o simbólico numérico, onde também 

caberia a utilização do simbólico geométrico para tratar de uma escrita simbólica sobre 

uma propriedade geométrica, por exemplo, a equipolência.  

 
TRC (segunda, 9 março 2009, 23:09) Tutor, mesmo com essa dica, ainda não cheguei na resposta 
correta...Encontrei os seguintes segmentos: AB, DC, EF, HG (que determinam um vetor); AD, BC, EH, FG 
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(mais um vetor); AE, BF, CG, DH (mais um vetor); AC, EG (mais um vetor); AF, DG (mais um vetor); AH, 
BG (mais um vetor); BD, FH (mais um vetor); BE, CH (mais um vetor); CF, DE (mais um vetor); AG (mais 
um vetor); BH (mais um vetor); CE (mais um vetor); DF (mais um vetor) totalizando 13 vetores; os vetores: 
AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH formam o vetor nulo, chegando então a 14 vetores, mas está Errado, 
então considerei cada um desses segmentos um vetor nulo, 13 + 8 = 21. Então coloquei, mas ainda apareceu 
Errado, pensei em várias possibilidades, até cansar e não cheguei a resposta correta. Você pode dar alguma 
explicação que sirva como uma dica??   Desde já agradeço!! 
 
RBF (terça, 10 março 2009, 09:19) TRC, também cheguei aos 21 vetores como você, ciente que tinha a 
resposta coloquei e para minha surpresa estava errado, desisti por fui penalizado na questão 5 duas vezes. 
 
ELG (terça, 10 março 2009, 10:27) Então eu encontrei 32 vetores  
 
CPB [Tutor(a)] (terça, 10 março 2009, 10:47) Você encontrou vetores demais, acho que você contou vetores 
repetidos 

Como os alunos MAP e RBF participaram da discussão no tópico anterior, o aluno MAP 

que agora conhecia o desenvolvimento da questão, colaborou com seus colegas, em três 

mensagens diferentes como temos a seguir:   

MAP(terça, 10 março 2009, 13:01) Obrigado pelas orientações... encontrei 26 vetores mais um vetor que 
representa os segmentos nulos, totalizando 27 vetores...  

MAP(terça, 10 março 2009, 13:05) Pense bem... os vetores que você encontrou representam segmentos 
orientados em uma direção. Se você considerar os mesmos segmentos na direção contrária? AB e BA? E o 
vetor nulo que representa os segmentos nulos? 

MAP(terça, 10 março 2009, 13:07) Consegui encontrar os 27 vetores.. obrigado pela ajuda.. Valeu mesmo..... 
Boa tutoria nos levando a pensar...  
 

De fato, o tutor instigou os alunos a raciocinar de modo a completar o número de vetores 

que faltava para a conclusão da questão. A partir dos comentários por ele já observados e 

pela leitura prévia do assunto, este procedimento pode ser caracterizado pelos atos de 

desafiar  e de reformular. Dessa forma, a aluna TRC que não tinha pensado na 

possibilidade de contar os treze vetores mais os seus opostos, percebeu o que não sabia, e 

escreveu agradecendo no dia seguinte:  

TRC (terça, 10 março 2009, 18:43) Ok, agora entendi. Obrigada pela ajuda!  
 
 
Podemos perceber, pelas transcrições, que o teclado numérico foi utilizado pelos alunos 

para a escrita matemática durante todo o fórum, exceto pelo tutor JEC que utilizou a 

linguagem LaTex na sua primeira mensagem, como já tínhamos observado no fórum 

anterior.  



 

 

199

 
 

 
 

Tópico 4 (Fórum Semanal 2) - Como calcular segmento e segmentos orientados?   

Novamente este tópico fez referências ao exercício comentado no tópico 1 e à questão 05 

do questionário online comentado nos tópicos 2 e 3. Participaram deste tópico 11 alunos e 

o tutor JEC em uma discussão que durou 9 dias. Dentre os alunos apenas o aluno MAP já 

havia participado dos tópicos anteriores. Observemos a mensagem de abertura inserida 

pela aluna NOM, que pelo título do tópico pudemos identificar do que se tratava e onde 

residia o objetivo da  criação de mais um Tópico sobre a temática. Na sequência, o diálogo 

didático matemático com o tutor e demais alunos. 

NOM (terça, 10 março 2009, 13:40) Professor, já fiz várias pesquisas referente a esse assunto mas não 
entendi nada. Por favor me dê uma "luz". Obrigada. 

JEC[Tutor] (terça, 10 março 2009, 15:44) Olá NOM, leia as definições de segmento e segmentos orientados 
com bastante calma, pois para resolver estes exercícios é necessário entender bem a definição. Se você olhar 
com atenção na seção 3.2 figura 1, temos como exemplos de segmentos , , , 

, etc... Como exemplos de segmentos orientados temos, na mesma figura, , , , , 
etc... espero ter ajudado, até mais e bons estudos. 

RQS (terça, 10 março 2009, 20:30) Olá JEC, pois bem usei esse mesmo procedimento, o segmento faz 
definição do conjunto de pontos que existe entre duas extremidades AB,enquanto o segmento orientado faz 
menção sobre a direção que se observa esse vetor o seja AB,BA e infelizmente não acertei as questões do 
questionário 1, exemplo um polígono de quatro vértice tem quantos segmentos orientados? minha resposta 
foi 12, eu queria saber qual o meu erro? Um abraço. 

 

Nesta última mensagem o aluno RQS reformula a ideia apresentada pelo tutor e posiciona-

se quanto ao seu procedimento. Além disso, propõe mais um problema do questionário 

citado que não obteve sucesso. O enunciado desta questão, ao qual o aluno se referiu, é o 

seguinte:  

Faça no GeoGebra um polígono regular de 4 lados (crie com ) e 

determine quantos segmentos orientados podem ser formados pelos 4 

vértices da figura. 

 

Com o auxílio do software GeoGebra, os alunos deveriam criar um polígono de quatro 

lados com a condição de ser regular, isto é, de possuir todos os lados e ângulos iguais. 

Esta é uma atividade semelhante a anterior, devendo pois o aluno aplicar o conceito de 

vetores à forma geométrica do polígono para identificar os vetores, lembrando-se do vetor 
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nulo. O uso do Geogebra, na verdade não é determinante para a solução da questão. Na 

sequência do diálogo, a intervenção dos colegas nos atos de posicionar-se, reconhecer 

novas perspectivas e desafiar:  

 
MAP (quarta, 11 março 2009, 01:29) Faltou você considerar os quatro vetores nulos formados pelo vértices 
AA,BB,CC e DD. Logo, 12 + 4 = 16 segmentos orientados e 6 + 4 = 10 segmentos. Bons estudos. 

RSC (sexta, 13 março 2009, 20:44) Boa dica MAP,tem toda razão temos que considerar os vetores nulos que 
são os próprios vértices. 

JLP(quarta, 11 março 2009, 14:55) Olá, RQS,vai aqui uma dica para você achar segmentos de um polígono. 
Use o seguinte raciocínio some os lados com os seguimentos nulos com o numero de diagonais do polígono 
(obs. para o número de diagonais existe uma fórmula definida). Ex:Determine quantos seguimentos podem 
ser formados por um polígono de 5 lados? Temos 5 segmentos nulos e 5 lados, em um pentágono temos 5 
diagonais (ver fórmula) agora é só somar:5+5+5=15 segmentos. Atenção esse raciocínio só vale para 
encontrar segmentos. Já para segmentos orientados usa-se á relação (num. de lados + num. de diagonais) x2+ 
num. de vetores  nulos.Tente fazer usando esse raciocínio,pois eu usei e deu certo. 

 

Com estas últimas mensagens percebemos o envolvimento dos alunos MAP, RSC e JLP 

com a discussão, esclarecendo com argumentos corretos as dúvidas dos colegas em busca 

da solução da questão em atitude dialógica, uma vez que já tinham compreendido a 

mesma. Na sequência vieram as mensagens de agradecimento por parte daqueles que se 

sentiram contemplados com a discussão, mas também mensagens daqueles que ainda 

permaneciam com dúvidas e solicitavam mais esclarecimentos.  

MSA (quinta, 12 março 2009, 23:09) Obrigado JLP, pela a sua dica pois, a mesma me ajudou na 2ª questão 
do questionário e agora ficou mais fácil entender. 

JLP (sexta, 13 março 2009, 19:02) Por nada, MSA,estamos aqui para nos ajudar mutuamente.  
 
JSP (sábado, 14 março 2009, 21:51) JLP ainda tenho dúvida quanto este assunto. Gostaria que me 
explicasse porque você fez 5+5+5 .  
  
MNS (domingo, 15 março 2009, 13:55) Eu também não sei como calcular os segmentos nem os 
vetores.Queria uma explicação mais detalhada 
 
GBL (domingo, 15 março 2009, 14:55) Valeu JLP. A sua dica me ajudou a decifrar a minha questão. 
 
TSG (terça, 17 março 2009, 13:28) Olá, MNS também tenho a mesma dúvida e não consigo calcular 
segmentos nem vetores, alguém podaria nos explicar melhor.  
 

JEC[Tutor] (terça, 17 março 2009, 16:38) Olá TSG, você contou os segmentos nulos ( , , , 

etc.. ) (ver figura 1 , pagina 94), e o vetor nulo? Contou os segmentos formados pelas diagonais da faces e do 

paralelepípedo, por exemplo o segmento (diagonal de uma das faces) e (uma diagonal do 
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paralelepípedo ), (ver figura 1, pagina 94) lembre-se que o vetor nulo é representando por qualquer segmento 

orientado nulo, então ,por exemplo, = = = . Lembre-se também que um segmento que não 

seja um segmento nulo determina dois segmentos orientados, por exemplo (ver figura 1 , pagina 94) o 

segmento , determina os segmentos orientados e . Até mais e bons estudos 

 

EMS (quinta, 19 março 2009, 20:51) Eu também já tentei várias vezes não consegui eu gostaria de uma 

explicação mais detalhada do assunto,por favor alguém se habilita..... 

 

Mais uma vez a escrita matemática se deu, por parte dos alunos, através do teclado 

numérico. Além disso, também percebemos que este exercício era uma reprodução da 

solução de um exemplo semelhante e por isso o tutor fez referências na última mensagem. 

_________________________________________________________________________ 

 

Tópico 5 (Fórum Semanal 3) - Dúvida 

 

Este tópico, com duração de apenas um dia, foi iniciado pelo aluno COS a respeito da 

mesma questão posta no tópico anterior e também com o intuito de socializar a sua dúvida 

no fórum para que os demais participantes pudessem interagir e solucionar a questão, ou 

seja, a determinação do número de segmentos de um polígono regular de 4 lados. 

Participaram desta discussão, além de COS, o aluno RBF e o professor da disciplina SAS. 

Observemos a mensagem de abertura do Tópico e em seguida  os comentários: 

 
COS (terça, 24 março 2009, 20:30) Estou precisando saber como responde esta questão, um polígono regular 
de 4 lado quantos segmentos podem ser formados pelos 4 vértices? Não tenho o geogebra no meu 
computador. Se tiver alguma formula eu queria saber. 
 
 
RBF (terça, 24 março 2009, 21:06) COS, eu não conheço uma fórmula mais a questão resolve multiplicando 
os 4 vértices por 2,pois de cada vértice partem dois segmentos: ex do vértice A, temos o segmento AB e AD, 
do vértice B temos BA e BC, do vértice C temos CB e CD, do vértice D temos DC e DA, além de duas 
diagonais que podem ser calculadas pela fórmula 

 
 

Logo 4.2 + 2 = 8 + 2 = 10 segmentos. Espero que você tenha conseguido entender. Um abraço. Sim as 
diagonais são os segmentos AC e BD 
 
COS (quarta, 25 março 2009, 12:23) Obrigado RBF você me ajudou bastante.  
Nestas passagens foram utilizados os registros da linguagem natural, geométrico numérico 
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no uso dos cálculos das diagonais e simbólico vetorial para a notação dos segmentos. 

Observemos que no  posicionar-se do aluno RBF, a escrita matemática se deu com a 

utilização do editor WIRIS, presente na caixa de texto do fórum no Moodle, que é de fácil 

identificação pela diferença no tipo de fonte utilizada.  Foi proposto o uso do GeoGebra 

para o desenho do polígono, mas poderia ser feito à mão livre. Quanto ao uso de fórmulas, 

o professor da disciplina colocou:  
 
SAS(quarta, 25 março 2009, 17:39) Olá COS. Você desenhou um "polígono regular de quatro lados", ou seja 
um quadrado?? O uso do geogebra é opcional, e era apenas para conhecer o geogebra e tentar usar para 
futuras disciplinas. Mais uma vez, informo a todos que não quero fórmulas, se eu quisesse uma fórmula teria 
pedido, ou colocado na unidade I, quero sim o entendimento entre segmentos, segmentos orientados e 
vetores, este é o objetivo maior. []'s 
_________________________________________________________________________ 
 
 

4.2.2 PRODUTO INTERNO  
 

Na temática Produto Interno foram registrados diálogos didáticos matemáticos em 

diferentes fóruns durante a disciplina. Ao todo, identificamos cinco tópicos de discussão 

com essa temática que, além do cálculo do produto interno utilizando a medida do ângulo 

entre os vetores, também foram exploradas as propriedades do produto interno e ainda com 

o auxílio geométrico.  

 

Tópico 6 (Fórum Semanal 3)  - Unidade I 

 

Este tópico trata do desenvolvimento da solução de um exercício resolvido que consta no 

material impresso da disciplina. Participaram deste Diálogo Didático Matemático, durante 

três dias, os alunos RBF e MDC e o tutor JEC. O enunciado da questão está transcrito na 

mensagem de abertura do aluno RBF e foi dirigida para os tutores JEC e CPB.  

 

A questão pedia que fosse calculado o produto interno entre os vetores 
→

u  e  
→

v  e o 

quadrado da norma do vetor resultante da operação 
→→

− vu 23  . Os dados do problema são 

suficientes para a solução e dessa forma o aluno deveria utilizar a definição de produto 

interno a partir do ângulo entre os vetores e utilizar as normas também dadas. 
 RBF (terça, 24 março 2009, 17:31) CPB ou JEC, ao estudar a unidade 1 para responder a avaliação da 3ª 
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semana encontrei um problema resolvido que me causou dúvidas, por essa razão resolvi procurá-los para tirar 

a referida dúvida e assim continuar a resolver minha avaliação. O problema é o seguinte:  
 
Supondo que 

 
 

Cerca de 39 minutos depois do tópico de discussão ter sido aberto, o mesmo aluno escreveu:  

 
RBF(terça, 24 março 2009, 18:10)  CPB ou JEC acho que ainda existe um erro na minha resposta, se: 
       

 
 

tire essa dúvida por favor, qual o resultado correto?Obrigado. 
 

 
Observemos a sequência das trocas de mensagens entre o aluno e o tutor: 

JEC[Tutor] (terça, 24 março 2009, 19:01) Olá RBF, comecemos corrigindo dois dados do seu 
enunciado, no problema resolvido do material temos e não como você colocou e 
queremos calcular . Desejamos calcular , assim usando a definição de produto interno (ver 
Unidade I, seção 3.9.1, pag 104), temos que :   

. 

A primeira parte do exercício já foi feita, agora nos resta calcular , lembre da seguinte propriedade 
(PPI4) , assim: 

 

Assim, . Espero ter ajudado até mais e bons estudos.  

 

Com esta mensagem o tutor JEC antecipa a solução da questão, mostrando não apenas um 

plano de ação que leva à solução, mas executando-o e exibindo os cálculos corretamente. 

A sequência do diálogo segue da seguinte forma: 

RBF (terça, 24 março 2009, 19:02) Obrigado JEC, mas já enviei outra mensagem corrigindo o resultado, e 
agora fiquei novamente em dúvida. 
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JEC (terça, 24 março 2009, 19:13) Olá RBF, observe os sinais quando você fizer as contas, tem um sinal 
errado na sua expressão, olhe com calma o exemplo e passo à passo vá fazendo os cálculos, e aí você vai 
entendê-lo.  
 

RBF (terça, 24 março 2009, 19:17) CPB ou JEC, me aprofundando mais um pouco notei que o erro foi meu, 
e que a unidade 1 está correta na resposta, pois tenho um quadrado da diferença.  

 

 
 

Por favor desconsidere os anteriores e considere só esse para tirar minhas dúvidas. Desculpe por importuná-
los mais uma vez. 

RBF  (terça, 24 março 2009, 19:59) JEC por favor olhe o problema da unidade onde a resposta é a seguinte:  
9(u)² + 12uv + 4(v)² = 27 + 36 + 8 = 71, mas eu cheguei ao seguinte resultado: 9(u)² - 12uv + 4(v)² = 27 - 36 
+ 16 = 7. Onde estou discordando do livro +12 o meu -12, e 4(v)² = 8 do livro e o meu 4(v)² = 16,  qual dos 
dois resultados poderá ser considerado como certo. 
 
MDC (sexta, 27 março 2009, 09:06) Valeu, JEC eu estava com dúvida nesta questão os dados são outros 
mas o enunciado é o mesmo, um abraço.   
 
 

Neste  tópico os registros utilizados pelo aluno e pelo tutor foram geométrico numérico, 

pois foi preciso fazer cálculos como, por exemplo, a norma de um vetor e o produto 

interno; simbólico vetorial  para as notações dos vetores, mesmo em alguns momentos não 

utilizando a seta da notação, e algumas vezes sem as barras paralelas da notação da norma. 

Utilizaram a linguagem natural  quando, por exemplo, o aluno escreveu “30º é o ângulo 

entre os vetores 
→

u  e  
→

v ”  invés de (
→

u ,
→

v ) = 30º . A atividade proposta é considerada um 

tratamento, uma vez que todo o desenvolvimento foi feito dentro do mesmo sistema 

simbólico e as interpretações geométricas não foram utilizadas. 

 

Quanto ao posicionamento do aluno RBF na discussão, identificamos atos de posicionar-

se, ao dizer o que pensa utilizando os seus argumentos para a solução e, ao mesmo tempo, 

estar receptivo à crítica de suas posições. Também percebemos atos de avaliar, ao corrigir 

seus erros, e na aluna MDC ao reconhecer na questão apresentada e na discussão soluções 

para os seus problemas. No que se refere a escrita matemática, foi utilizado tanto o editor 

WIRIS pelo aluno (observe a diferença no tipo de fonte) quanto o LaTex pelo Tutor. 
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Tópico 7(Fórum Semanal 3) - Dúvidas nas questões 7 e 8 

 

Este tópico de discussão foi iniciado pela aluna TWS que tinha como intenção socializar 

no fórum as suas dúvidas para que fossem dadas sugestões ou exemplos de como poderiam 

ser esclarecidas, quer sejam pelos tutores ou pelos colegas. O diálogo didático matemático 

durou cinco dias e teve a participação de mais dois colegas EFL e KSP, e os tutores CPB e 

JEC.  

 

Na mensagem de abertura do tópico, a aluna transcreveu os enunciados de duas questões, 

questões 7 e 8, de um questionário online utilizando o Editor WIRIS. As propriedades 

geométricas da figura auxiliam na identificação das normas dos vetores e na posição dos 

mesmos no paralelepípedo, sem que necessariamente um registro gráfico tenha sido 

utilizado na demonstração da solução pelos alunos. Observemos a primeira troca de 

mensagens:  
 

TWS (terça, 31 março 2009, 14:13) Olá. Estou com dúvidas nas questões 7 e 8 da avaliação da semana 3 

onde diz que: 

 
 
 
JEC (terça, 31 março 2009, 17:08) Olá TWS. Note que os vetores ,  e são ortogonais e unitários, ou 
seja, o ângulo entre e ,  e ,  e  é 90º de (ortogonal), e , assim usando as 
propriedades do produto interno (seção 3.9.1 pag 106) você conseguirá resolver este exercício.  
 
Por exemplo, vamos calcular , usando as propriedades do produto interno ficamos com o 
seguinte:   , agora utilizamos as hipóteses de 
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que os vetores são ortogonais e unitários, assim  
  
                       . 
 
para resolver o exercício 8, dê uma olhadinha na 3.9.1 pag 106 e 107. Por exemplo , devemos 
primeiramente escrever cada vetor como combinação linear dos vetores ,  e , assim: 

 (observe a figura com atenção) e , assim: 
 
                   
                    ,  
faça o mesmo para os do exercício, espero ter ajudado, até mais e bons estudos. 
 
 

Depois desta interferência do tutor ao “traduzir” o enunciado da questão e apresentando os 

conceitos básicos necessários para a resolução, como ortogonalidade, vetor unitário e 

combinação linear, a aluna iniciou a solução das questões. De fato, ao perceber na 

mensagem do tutor a lógica utilizada, aproximou-se do assunto. Em seguida, posicionou-

se e apresentou o seu desenvolvimento da questão 8 d) para que o tutor verificasse se 

estaria correta ou não. Observemos esta mensagem e, na sequência, o comentário da tutora 

CPB: 
 
TWS (terça, 31 março 2009, 20:11)  

 
 
CPB (quarta, 1 abril 2009, 09:22) Olá TWS, o raciocínio é o mesmo. Veja as propriedades de produto 
interno. 

Novamente a aluna TWS inseriu uma mensagem fazendo referência ao comentário da 
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tutora, e através de um ato de perceber, mais uma vez, conseguiu concluir as alternativas 

da questão 7. A aluna ainda fez referência a questão 8 e, especificamente sobre a questão 8 

e), que provavelmente errou no questionário, ela colocou:  

TWS(quarta, 1 abril 2009, 11:17) Olá CPB, obrigada pela dica, consegui responder corretamente a questão 
7, mas a questão 8 eu fiz e enviei as respostas e o resultado foi parcialmente correto, e isso quer dizer que eu 
devo ter errado pelo menos uma das alternativas não é?! Gostaria de saber qual(is) foi(ram) a(s) que eu errei, 
pois conferi com o meu rascunho e pelo que vi acho que minhas respostas estão corretas. Obrigada mais 
uma vez. Abraços. 
 
CPB (quarta, 1 abril 2009, 11:34) Olá TWS, você enviou a avaliação? Não tá constando como enviada, 
portanto não tenho como verificar seu erro. Tente refazer a questão, veja se não errou nada e reenvie.  

TWS (quarta, 1 abril 2009, 11:43) Olá. Eu enviei só a questão não envie o questionário todo não. Agora 
entendi, vcs tutores só podem ver  se a questão está certa ou errada quando clicamos em "enviar tudo e 
terminar" né? Tudo bem, eu vou refazer a questão como vc sugeriu. Obg. 

TWS (quarta, 1 abril 2009, 13:11) 

 

Na sequência da discussão, a interação com o tutor JEC. Novamente um posicionamento 
de reconhecer , da aluna TWS, a partir da perspectiva apresentada pelo tutor perceptíveis 
nas trocas a seguir: 

JEC (quarta, 1 abril 2009, 13:57) Olá TWS, note que há um pequeno erro de sinal em uma das coordenadas 
do seu vetor , você encontrou , observe com cuidado a figura 9 da seção 3.9.1, pag 
104 e verifique que , espero ter ajudado, até mais e bons estudos 

TWS (quarta, 1 abril 2009, 14:13) Olá JEC, eu encontrei esse valor para as coordenadas pq eu tinha feito o 
seguimento de G para H, de H para E e de E para A. Pq não pode ser feito assim? Pq tem q ser feito de G 
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para F, de F para B e de B para A? Espero q vc possa ter entendido minha pergunta. 

JEC(quarta, 1 abril 2009, 14:26) Olá TWS, note que o vetor , observe 
ainda que o vetor , pois eles tem sentidos contrários , assim 

espero ter ajudado 

TWS (quarta, 1 abril 2009, 14:37) Olá JEC.Agora entendi. Muito obg pela sua atenção. Abraços! 

Analisando os registros utilizados, temos que TWS articulou na chegada os registros 

geométrico-numérico e simbólico vetorial  para escrever os vetores, os cálculos das normas 

e dos produtos internos e para as combinações lineares necessárias. Uma vez que o 

enunciado da questão exige considerações geométricas e a solução utiliza-se de registros 

simbólicos, consideramos uma atividade de conversão. A aluna TWS utilizou o editor 

WIRIS, o que a permitiu escrever de forma mais “lenta” e com “calma”. Pela discussão, e 

pela mensagem a seguir, observamos claramente o desenvolvimento da compreensão do 

conteúdo das questões pela aluna TWS. Interagiram ainda na discussão com TWS, os 

alunos EFL e KSP com os comentários finais: 

EFL(quinta, 2 abril 2009, 09:28) Da uma olhada no fórum da semana 3 (PRODUTO INTERNO) 

TWS (quinta, 2 abril 2009, 18:51) Obg EFL pela dica mas eu já entendi o assunto. Abraços! 

KSP (quinta, 2 abril 2009, 14:44) Valeu, professor JEC, pois tirou minha dúvida, é bom sempre dá exemplos 
semelhantes ao da dúvida. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Tópico 8 (Fórum Semanal 4) - Urgente 

 

Este tópico de discussão foi iniciado pelo aluno YTS com o relato da sua dificuldade em 

resolver um problema proposto de um questionário online. Na primeira tentativa de envio 

ao Moodle, um feedback de erro e por isso a solicitação de que os colegas o ajudassem no 

fórum. Entretanto, em um tópico do fórum da semana 03, a temática já havia sido debatida 

e na ocasião foi por nós categorizada como diálogo didático matemático.  

 

Neste diálogo didático matemático participaram, durante 4 dias, além de YTS, o professor 

SAS e a tutora CPB e os alunos RBF, TWS e GOS. O aluno YTS transcreveu o enunciado 

da questão, fazendo uso da linguagem natural e com dificuldades no registro simbólico 
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vetorial, através do uso do teclado, especificamente para a norma de um vetor e produto 

interno entre vetores. Na sequência, as interações com os tutores e com os colegas. 

 
YTS (terça, 31 março 2009, 09:22) Não entendi esta atividade,pois ficou muito confuso para mim. Como faz 
esta questão, quem conseguiu fazer me explique por favor. Supondo que [u]=8 e [v]=2, e que 60° é medida 
do ângulo entre os vetores u e v e , determine o valor do número [2u-5v]² .  
 
CPB [Tutora] (terça, 31 março 2009, 09:55) Olá YTS, dê uma olhadinha no fórum da semana 03 no tópico 
unidade I, quem sabe a discussão não te ajuda.  
 
YTS (terça, 31 março 2009, 10:34) Olá CPB já vi a unidade I, fiz do mesmo jeito e o resultado foi 36, mas 
enviei e deu errado. E agora o que faço...  
 
SAS [Professor] (terça, 31 março 2009, 11:07) No material, depois das propriedades do produto interno tem 
um exemplo muito parecido, que pede: supondo que , e que 30º é medida do ângulo entre os 
vetores  e , determine   e . []'s  
 
CPB [Tutora]  (terça, 31 março 2009, 11:12) As contas estão corretas YTS, vamos usar a definição...       
 
                                        
 
Lembre-se que     
 
YTS (terça, 31 março 2009, 17:33) Já vi, mas fica 8.2.cos 60°=8.2.8/2=64. Esta resposta já coloquei na outra 
e deu o valor -924,enviei e esta errado, o que faço...  
 
YTS (quarta, 1 abril 2009, 09:49) Olá CPB, como eu faço para descobrir o cos de 60°, para eu resolver e 
entender esta questão.  
 
CPB [Tutora]  (quarta, 1 abril 2009, 09:57) Olá YTS,  
 
YTS (quarta, 1 abril 2009, 09:58) Olá profª SAS não entendi como tirar o cos 60°, logo o [u]=8 e [v]=2,como 
eu faço... 
 
 
Depois de alguns momentos de reflexão, e com o auxílio dos professores, o aluno YTS foi 

capaz de dar continuidade ao desenvolvimento da questão. De fato, avaliou o seu próprio 

processo de aprendizagem, não havia considerado o valor do cos60o. Sendo assim o aluno 

escreveu dando continuidade à discussão: 

 
YTS (quarta, 1 abril 2009, 10:26) Olá CPB deu certo agora. Muito obrigado por ter esclarecido a minha 
duvida, mais agora quero saber qual o valor do cos 45° para responder a outra questão.Valeu e que Deus te 
abençoe.  
 
 
CPB [Tutora] (quarta, 1 abril 2009, 10:38)                          
 
                     
 
YTS (quarta, 1 abril 2009, 12:34) Olá CPB você é demais,pois entendi muito com sua explicação,muito 
obrigado. Que Deus ilumine sempre sua mente.Valeu e vamos para próxima avaliação de número 4.  
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Como a solução da questão requeria dois procedimentos, um envolvendo as propriedades  

de produto interno e o outro, o cálculo do produto interno entre dois vetores dados as 

normas e o ângulo entre eles, observando o diálogo do colega YTS com o tutores, a aluna 

TWS participou da discussão desenvolvendo para o aluno o segundo procedimento que 

complementaria a solução da questão procurada por ele. Observemos este diálogo: 

 
TWS (quarta, 1 abril 2009, 12:02) Olá YTS! Não sou o professor SAS mas vou tentar te ajudar tá?! Olha, 

pelo que entendi você está com dificuldades de encontrar o valor de 
→→

⋅ vu   que é encontrado assim:  

85,0.2.8),cos( =⋅⇒=⋅=⋅=⋅
→→→→→→→→→→

vuvuvuvuvu  

Agora que você tem os valores de 
→

u , de 
→

v   e de 
→→

⋅ vu  é só fazer a substituição para encontrar o número 

pedido na questão. Espero ter ajudado. OBS: SE EU ESTIVER ERRADA, POR FAVOR ME CORRIJAM. 
Abraços! 
 
 
YTS (quarta, 1 abril 2009, 12:44) Olá TWS,valeu pela preocupação comigo, fico muito grato, pois já entendi 
o assunto.Qualquer coisa se eu puder te ajudar, com certeza estarei as ordens. Que Deus nos ilumine nesta 
caminhada de estudo.  
 
TWS(quarta, 1 abril 2009, 13:15)   Olá! Estamos aqui pra ajudar uns aos outros  Que Deus ilumine você 
também. Abraços. 
 
 

Dois dias após a inserção desta última mensagem, o aluno GOS percebeu na dica do 

professor SAS a semelhança com a questão inicial da discussão. Observe a mensagem por 

ele inserida: 

 
GOS(sexta, 3 abril 2009, 10:30) tem razão professor!!! Durante a discussão apresentada um diálogo paralelo 
aconteceu entre o aluno RBF e a tutora CPB. Tratavam de um possível erro no enunciado de uma outra 
questão proposta e de forma isolada não seria um diálogo didático matemático. Transcrevemos as mensagens 
a seguir. 
 
 
RBF (terça, 31 março 2009, 10:55) CPB em primeiro lugar quero agradecer pela explicação. Agora por favor 
se possível dê uma olhada na avaliação 5 quesito 3,pois temos três pontos formando os vértices de um 
triângulo: A , B e A (novamente) está correto 
 
RBF (quarta, 1 abril 2009, 11:19) CPB por favor observe a minha mensagem que enviei ontem e se possível 
tire minha dúvida sobre os pontos A, B e A, vértices do triângulo. Grato. 
 
CPB [Tutora] (quarta, 1 abril 2009, 11:37) Olá RBF, ainda não te respondi porque não está abrindo a figura 
em nenhum computador aqui da sala. Assim que conseguir visualizar o erro te aviso. Mas os vértices do 
triângulo são A, B e C.   
Tópico  9 (Fórum Semanal 4) - Peço a colaboração de vocês 
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Este tópico de discussão foi iniciado pela aluna ASN sobre uma questão muito semelhante 

discutida no tópico 08 anterior e que estava proposta no questionário online.  Tal como a 

questão do tópico 8, a atividade de tratamento dos registros de representação matemática 

foram suficientes, uma vez que se tratou da articulação de diferentes registros simbólico 

vetorial e geométrico numérico dentro do mesmo sistema simbólico.  

 

Desconfiada do feedback da plataforma Moodle, a aluna apresentou o enunciado da 

questão e colocou o seu desenvolvimento em uma atitude típica do posicionar-se. Utilizou, 

para tanto, os registros geométrico numérico, simbólico vetorial e linguagem natural 

apoiando-se no edito WIRIS53. Neste Diálogo Didático Matemático participaram além de 

ASN, a tutora CPB e os alunos ABF, YLA e LMS. A discussão durou quatro dias. 

Vejamos, a seguir, a mensagem de abertura do Tópico e na sequência a interação dos 

colegas e da tutora:  

 

ASN (quinta, 2 abril 2009, 00:07) Supondo que ,  e que 60o é a medida do ângulo entre os 
vetores  e , determine o valor do número . Desenvolvi esta questão de maneira que 
considero correta, ou seja, utilizando os devidos critérios, inclusive a relação trigonométrica, mas encontrei 
como valor: -331. Colocando-o no módulo encontrei como resultado final o valor: 331. Portanto, acredito que 
exista um erro não no processo desenvolvido por mim, embora eu esteja sujeita a isso. Todavia gostaria de 
saber onde está o erro: Se ele estar na maneira que desenvolvi ou erro da "plataforma" . Vejam como 
desenvolvi: 
 

331

1060729

102436729

166436189

2
464182

2
99

28229

286423

185,0365,049)060cos(

−

−

−−

⋅−−⋅

−⋅−

→
−

→
⋅

→
−

→

→
−

→
⋅

→
−

→
⋅

→
+

→

=⋅=⋅⋅=
→

⋅
→

vvuu

vvuvuu

vu

 

 Assim temos que 331331)43()2( =−=
→

+
→

⋅
→

−
→

vuvu . Agradeço desde já a colaboração dos colegas, inclusive 
dos tutores. 
 
CPB[Tutora] (quinta, 2 abril 2009, 11:17) Olá ASN, você deve utilizar as propriedades de produto interno, 

ou seja, 
2

8)(2

2

3)43()2(
→

−
→
⋅

→
−

→
=

→
+

→
⋅

→
−

→
vvuuvuvu  . Veja agora se dá certo. 

                                                 
53 Utilizamos o editor matemático Equation do Word, para a transcrição do texto da aluna por razões 
estruturais e visuais do nosso texto. 
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ABF(quinta, 2 abril 2009, 11:44) Olá CPB, esta regra é igual a de produto notáveis. Agradeço 

CPB [Tutora](quinta, 2 abril 2009, 11:48) Dê uma olhadinha na seção 3.9.1 do material que fala sobre 
produto interno 
 
YLA (quinta, 2 abril 2009, 23:53) Olá ASN, preste atenção pois você só está errando na multiplicação. 
Olhe: 

 
 
Qualquer dúvida refaça os cálculos prestando bastante atenção. Xau e bons estudos! 
 
 
Identificamos nas mensagens acima transcritas os atos de perceber, posicionar-se e avaliar  

dos alunos ABF e YLA que caracterizam o diálogo didático. O aluno YLA contribuiu com 

o diálogo apresentando onde estava o erro da colega e, para tanto, apresentou os cálculos 

que faltavam para a questão ser finalizada. Utilizou o WIRIS para a escrita matemática no 

fórum. 
 
Embora a aluna ASN não tenha inserido uma nova mensagem dando indícios de que 

estaria acompanhando a discussão, o aluno LMS finalizou o Tópico com a seguinte 

mensagem, que nos pareceu confusa: 

 
LMS (domingo, 5 abril 2009, 11: Amigos não estou convencido desta resposta como solução porque a 
direção entre dois vetores onde o produto interno seja calculado como resultante do quadrado da diferença 
me permite pensar que teríamos pelo menos duas soluções possíveis ou apenas uma outra solução que seria 
calculada considerando o quadrado da soma dos vetores dados neste caso deveríamos considerar k.v(leia-se k 
como uma constante qualquer e v um vetor qualquer) seria igual |k|.||v|| e portanto esta solução deveria ser 
positiva e entendo este resultado como um absurdo que gera uma contradição, ou seja, uma contra adição no 
plano que só seria possível num espaço tridimensional ou ortonormal geometricamente concebido.  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tópico  10  (Fórum Semanal 3) - Dúvida  
 
Este tópico de discussão foi aberto pelo aluno ASS com o objetivo de que, no fórum, fosse 

possível discutir a solução de uma questão proposta na avaliação online disponibilizada na 

terceira semana de aula. A discussão durou dois dias e contou com a participação de dois 

alunos, ASS e EFL,  além da tutora CPB.  

 

O enunciado da questão foi transcrito do questionário, inclusive com as alternativas de 

associação. A atividade pedia que fossem encontradas as coordenadas dos vetores dados, 
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uma vez que estes estavam escritos como combinação linear em relação à base ,  e  

dada, através da associação das alternativas. As coordenadas citadas eram encontradas 

utilizando o paralelepípedo, figura à seguir, e as suas unidades de comprimento.  

 
Figura 31  Paralelepípedo do questionário online 

 

Embora a interpretação do problema e a compreensão do enunciado não fossem tão 

imediatos, a questão não passou de uma aplicação da definição seguido de cálculos 

algébricos. Observemos o enunciado da questão na mensagem de abertura: 

 
ASS (quarta, 1 abril 2009, 21:27) Olá senhores, estou com dúvida na resolução da questão: Determinar as 
combinações lineares dos vetores abaixo em relação aos vetores unitários ,  e , ou seja, determinar os 
três números ,  e  de tal forma que o vetor seja escrito como . 
 

 
 

Na sequência da discussão, as mensagens da tutora e do colega EFL orientando ASS no 

procedimento para a solução da questão. Eles fizeram referências ao exemplo do primeiro 

vetor    e para este caso seguiram na discussão. O aluno EFL posicionou-se 

apresentando os seu entendimento na tentativa de que o colega ASS percebesse seus 

argumentos, embora deixasse claro não saber usar a notação vetorial, seja através da 

linguagem LaTex ou utilizando o Editor WIRIS. Observemos o diálogo: 

CPB[Tutora] (quinta, 2 abril 2009, 07:55) Olá ASS o que você tem que fazer é encontrar a solução para o 

seguinte sistema . Quem são as coordenadas do vetor  e dos vetores unitários , 
 e ? 

EFL (quinta, 2 abril 2009, 08:15) x representa o vetor u,  y representa o vetor v,  z representa o vetor w. De 
A para B temos 5u logo 5x então x=5. De B para A temos -5u (sentido contrario ao do vetor u, no sentido do 
vetor é positivo, no sentido contrário negativo), logo -5x logo x=-5 não sei ainda como colocar a seta em 

 Escolher...     x=-5,   y=-2   e   z=3      
 Escolher...     x=-5,   y=0    e    z=-3    

 Escolher...     x=5,    y=2    e    z=0      
 Escolher...     x=5,     y=2    e    z=3     

 Escolher...     x=0,     y=2    e    z=-6    
Escolher...     x=0,     y=2    e    z=3 
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cima do vetor. Espero ter ajudado  

CPB [Tutora] (quinta, 2 abril 2009, 08:33) Olá EFL, quais as coordenadas do vetor  ? Você colocou dos 
vetores e .  

EFL (quinta, 2 abril 2009, 09:07) AC = 5u + 2v +0w coloquei BA e AB apenas como exemplo. Como 
coloco a seta em cima do vetor ? 

CPB[Tutora] (quinta, 2 abril 2009, 09:37) Olá EFL, para escrever em Latex, voce deve colocar o texto entre 
cifrões $$, para escrever um vetor, é só colocar \vec{AB} ou \vec{u}. Colocando entre cifrões, ficará da 
seguinte forma: e . Se quiser saber o comando, é só clicar em cima que aparecerá uma nova janela 
com os comandos do Latex. Dê uma olhada na página do professor que lá tem material do Latex. 
 
 

Após esta conversa o aluno ASS retornou à discussão em duas mensagens. Na primeira 

ainda pedia esclarecimentos e, logo em seguida, na segunda mensagem colocou que seria 

possível resolver a questão, o que indica que ele tenha percebido o que antes não sabia. 

ASS (quinta, 2 abril 2009, 17:00) desculpe professora, mais continuo sem entender, vc poderia ser mais 
clara? agradeço desde já ! 

ASS (quinta, 2 abril 2009, 17:03) Obrigado professora, acho que agora dar pra fazer a questão. 

Quanto aos registros de representação semiótica acionados temos que, pela natureza do 

enunciado, o registro gráfico certamente foi utilizado pelos alunos fora do Moodle, ou seja, 

com o auxílio do papel e lápis, uma vez que as coordenadas só podiam ser encontradas 

com o recursos das medidas do paralelepípedo, bem como a direção dos vetores 
→

u , 
→

v  , 
→

w   

da base. O que indica que a questão estimulou a atividade Na escrita das mensagens, a 

linguagem natural  e os registros de ordem simbólico vetorial foram utilizados.  

_________________________________________________________________________ 

 

 PRODUTO VETORIAL E  PRODUTO  MISTO 
 
 
As discussões sobre o tema Produto Vetorial e Misto aconteceram em torno dos problemas 

propostos no questionário online presentes durante toda a disciplina. Foram ao todo seis  

tópicos de discussão que transcrevemos e analisamos a seguir. 
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Tópico 11 (Fórum Semanal 4) - Dúvida 
 
 
Este Tópico de Discussão foi inserido pelo aluno MAM e fazia referência à um exercício 

proposto sobre o cálculo do produto misto entre vetores. Participaram do diálogo didático 

matemático, além de MAM, os dois tutores CPB e JEC, os colegas LMS e RSC. A 

discussão durou  apenas um dia e pelas datas das mensagens percebemos que os intervalos 

da comunicação assíncrona foram bem curtos.  O enunciado da questão foi apresentado no 

fórum na própria mensagem de abertura pelo aluno e a transcrevemos a seguir. 

Observemos a sequência da conversa entre  o aluno e a tutora: 

 

 
MAM (segunda, 6 abril 2009, 10:23) Em uma base ortogonal positiva {uvw}, se a= u+v+w, b = 3u+2v-w e c 
= 4u+2v+1w, então o produto misto entre os vetores a, b e c é:  
 
CPB [Tutora] (segunda, 6 abril 2009, 10:27) Olá MAM, use a proposição de produto misto, veja página 113 
do material 
 
MAM (segunda, 6 abril 2009, 10:34) Já olhei e não consegui resolver, desculpe.  

CPB [Tutora] (segunda, 6 abril 2009, 10:40) Faça a analogia entre os vetores ,  e  da proposição e do 
exercício e encontre o determinante dos coeficientes dos vetores.  
 

 

A sequência das mensagens mostra a tutora CPB estimulando o aluno MAM a buscar no 

material da disciplina uma maneira de solucionar a questão, visto se tratar de uma 

aplicação da definição de produto misto através do cálculo do determinante da matriz dos 

coeficientes dos três vetores na base. Novamente, este exercício se reduz ao cálculo do 

produto misto como aplicação direta da definição e que pode ser obtido de forma 

semelhante ao exibido em um exemplo no material didático da disciplina. 

O colega LMS tenta auxiliar MAS, no entanto faz referência aos conceitos de 

independência linear e de base,  mas não esclarece exatamente a discussão em foco. Em 

seguida a tutora novamente orienta o aluno MAS:  

LMS (segunda, 6 abril 2009, 21:33) Colega acho que esta base só aceita uma condição que seus vetores 
sejam linearmente independentes portanto o produto interno seria uma base comum independente que para 
satisfazer a representação de igualdade linearmente independentes só aceitaria o vetor nulo como solução 
cuja norma é igual a zero ou 0³. 

CPB [Tutora] (terça, 7 abril 2009, 07:54) Olá MAM, use a proposição de produto misto, onde o produto 
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misto é o determinante formado pelas coordenadas dos vetores 

Uma discussão paralela aconteceu neste tópico, pois tratou do cálculo do produto vetorial e 

não misto, como era a proposta de discussão inicialmente. De fato, o aluno RSC pergunta 

aos tutores e colegas sobre como calcular  , observemos esta discussão a seguir:  

RSC (terça, 7 abril 2009, 18:37) Queridos tutores e colegas gostaria que alguém me ajudasse a desenvolver a 
expressão  ,pois não entendi. Desde já agradeço!  

JEC [Tutor] (terça, 7 abril 2009, 19:15) Olá RSC, primeiramente você deve resolver o produto vetorial  
(ver proposição pag 111), depois determinar  (veja no material um exemplo na pag 111), aí você 
determina , espero ter ajudado, até mais e bons estudos. 

 

Em seguida o aluno RSC expõe o seu pensamento e posiciona-se no fórum usando 

linguagem natural como registro de representação. Observemos a continuidade da 

discussão na transcrição a seguir:  

RSC (terça, 7 abril 2009, 19:16) Obrigado JEC,mas não entendi bem.Veja meu raciocínio eu calculo o 
produto vetorial, tiro a norma e depois elevo ao quadrado, está certo assim também? Valeu.  

JEC [Tutor] (terça, 7 abril 2009, 19:20) Olá RSC, foi justamente isso o que eu quis dizer, até mais. 

 
Os registros dos alunos foram feitos por meio do editor WIRIS, enquanto dos tutores com 

uso do Latex. Observando o enunciado da questão transcrito na mensagem de abertura do 

tópico por MAM, percebemos o uso da linguagem natural para este fim. Também 

notamos, através do enunciado, que a proposta da atividade se resumiu a um tratamento. 

De fato, o exercício solicitava cálculos através do uso de fórmulas, e como consequência, a 

utilização dos registros simbólico vetoriais e geométrico numérico. 

_________________________________________________________________________ 

 

Tópico 12 (Fórum Semanal 4) - Muitas Dúvidas 

 
Neste tópico, a aluna TWS inseriu quatro questões da avaliação online 4, nas quais teve 

dificuldades em solucioná-las e por essa razão solicitou ajuda no fórum. Os enunciados 

foram transcritos em parte pela aluna na mensagem de abertura do tópico, mas 

transcrevemos por completo a seguir. A discussão durou quatro dias e envolveu além de 
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TWS, a tutora CPB e mais dois colegas DSB e LMS.  As questões envolviam os conceitos 

de produto misto, produto vetorial, representação de vetores em coordenadas e suas 

propriedades. Vejamos os enunciado das questões:  

 

 

 

 

 

 
 

Avaliação 4 
 
Questão 5: Associe os produtos mistos dos vetores abaixo, com os seus 
respectivos valores: , , , , 

 e  
 
Questão 6: Calcule onde   e  
 
 
Avaliação 5 

Questão 2: Em uma base ortonormal positiva 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ →→→

wvu ,, , se ,
→→→→

++= wvua , 

,32
→→→→

++= wvub e ,24
→→→→

++= wvuc , então o produto misto entre os vetores
→
a , 

→
b e 

→
c  

é ? 
 
Questão 3: Os pontos A=(-1,-3,4), B=(-2,1,-4) e A=(3,-11,5) são vértices de um 
triangulo:  a. Isósceles   b. Retângulo   c. Equiilátero    d. Escaleno 
 

 

A mensagem de abertura do tópico posta pela aluna TWS foi transcrita parcialmente a 

seguir, apenas omitimos o enunciado das questões. Mas podemos colocar que ela utilizou o 

WIRIS para o seus registros simbólico vetoriais presente nas notações e geométrico 

numérico oriundo dos cálculos, além da linguagem natural.  

 
TWS (quarta, 8 abril 2009, 07:40) Olá! Estou com dúvidas em muitas questões da avaliação 4 e 5 e vou pedir 
a ajuda de vocês:  (enuncia as questões usando o Wiris). Já dei uma olhada no material disponível mas 
mesmo assim não consigo entender, eu tento resolver usando os exemplos que possui no livro texto mas 
meus resultados são absurdos. Gostaria que alguém me explicasse através de exemplos com outros valores 
como devo prosseguir pois não estou entendendo o assunto. Agradeço desde já.  Abraços! 
 
 
Na continuidade da discussão, as interações da tutora CPB com TWS. Apesar da existência 

Exercício: Considere os vetores unitários e ortogonais ,  e  do paralelepípedo  
ABCDEFGH com medidas 5x2x3 conforme a figura (figura 9 do material) abaixo: 
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anterior de um tópico com discussão semelhante, especificamente a questão 2 da avaliação 

5 tratada no Tópico 11, exceto pela troca de valores, algumas orientações foram dadas 

como ponto de partida para a solução. A tutora orienta que a aluna deveria buscar a 

solução consultando a teoria e através de exemplos do material da disciplina. TWS volta a 

participar da discussão após ter percebido as orientações da tutora e posiciona-se 

apresentando argumentos e raciocínio. Observemos esses comentários nas passagens a 

seguir: 
 
 
CPB [Tutora] (quarta, 8 abril 2009, 08:17) Olá TWS, na primeira questão você deve encontrar as 
coordenadas dos vetores , , , depois use a proposição de produto misto que é encontrar o 
determinante formado pelas coordenadas dos vetores. Veja proposição na página 113. Na segunda questão, 
veja os comentários da tópico Duvida no fórum da semana 04. Na terceira, é só usar a proposição de produto 
misto. Tem que encontrar as coordenadas dos vetores. Veja a seção 3.11 do material onde tem exemplos e 
aplicações de todos esses exercícios.  
 
 
TWS (quarta, 8 abril 2009, 09:55) Olá CPB! Quando você diz que eu tenho que encontrar as coordenadas 

dos vetores , ,  (primeira questão), você quer dizer 
→
u , 

→
v e 

→
w  é ? Meu raciocínio foi o seguinte:  

 

0)5(0
5

0060156u 15323u 5
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v 2u 5
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⋅−=⋅

=

+−=

→→

→→→→→→→→→→

→→

→→→

uDC

wvwwvwDHGE

wDH

GE

 

É assim que deve ser feito? Se não for me explica por que volto a repetir. O que tem no livro não consigo 
entender direito. Abraços!   
 
CPB [Tutora]( quarta, 8 abril 2009, 10:24) Olá TWS, as coordenas do vetor  
E assim por diante com os outros vetores. O produto misto é o determinante formado pelas coordenadas do 
vetor. Veja a seção 3.11 do material que tem exercícios igual. 
 
 
A presença do diálogo didático matemático, caracterizado pela aprendizagem que acontece 

com a colaboração mútua entre os participantes, pode ser confirmado nas mensagens que 

seguem destacadas da discussão: 
 
DSB (quarta, 8 abril 2009, 10:52)Olá CPB eu também estava com dúvidas semelhantes as de TWS, mas 
vendo o diálogo de vocês e suas dicas foi possível esclarecer as minhas. Obrigado que Deus a abençoe. 
 

TWS (quarta, 8 abril 2009, 10:57) Olá! Eu sou meio burrinha mesmo, kkk. Ainda não entendi, eu vi o 
exemplo da seção 3.11 mas mesmo assim eu não entendo. Eu não sei como resolver o determinante porque 
no exemplo da seção só tem 2 colunas e aqui são 3 (u,v,w). Você tem como fazer um exemplo com valores 
diferentes? Abraços! 
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CPB [Tutora] (quarta, 8 abril 2009, 11:07)Veja a prova resolvida que SAS (professor) colocou na 
plataforma (Moodle).  

LMS (quarta, 8 abril 2009, 13:01) Colega nossas dúvidas estão expostas graças as suas curiosidades estamos 
acompanhando as explicações on-line, elas são muito importantes para quem está realmente à distância. 
Parabéns. 

TWS (domingo, 12 abril 2009, 18:24) Obrigada pela dica. Abraços! 

TWS (domingo, 12 abril 2009, 18:26) Obrigada pelos parabéns. Realmente as dúvidas são muitas e o tempo 
é pouco mas acho que o importante mesmo é não desistir. Abraços. 
 
 
Exceto a questão 3 da avaliação 5, as demais se resumem a aplicação de fórmulas e ao 

reconhecimento dos conceitos apresentados na teoria. Na questão 3, os estudantes devem 

saber as medidas dos lados que formam um triângulo através do cálculo da norma para em 

seguida, classificá-lo. Embora seu enunciado fosse de simples compreensão, a atividade 

exigia conhecimento prévio sobre triângulos. Quanto a atividade, esta resume-se ao 

tratamento matemático, por ser uma simples codificação ou associação dos valores das 

normas dos vetores formados com as características dos diferentes  triângulos. 

_________________________________________________________________________ 

 

Tópico 13 (Fórum Duplicados) - Dificuldades 
 
 
Movido do fórum original, este tópico de discussão tratou de uma questão anteriormente 

discutida. Como podemos observar a questão proposta por ASN foi a questão 6 da 

avaliação 4 do tópico 12. Esta discussão durou dois dias e teve a participação de três 

alunos e o tutor JEC. Vejamos a mensagem de abertura e, na sequência, as interações dos 

estudantes e do tutor. 
 

ASN (sexta, 10 abril 2009, 21:53) Exercício: Considere os vetores unitários e ortogonais ,  e  do 

paralelepípedo ABCDEFGH com medidas 5x2x3 conforme a figura (figura 9 do material) abaixo.  
 

 

 

 

 

 

Calcule  onde  e  
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Dúvida: Não consigo iniciar a questão, gostaria de uma orientação. Talvez eu não esteja 

compreendendo o processo. 

JSN (sexta, 10 abril 2009, 22:00) ASN, também tenho dúvidas.Gostaria também de uma orientação. Da 
maneira que fiz o resultado deu 28, mas não tenho certeza, por isso vou esperar uma orientação para tentar te 
ajudar.  

LMS(sexta, 10 abril 2009, 23:06) colega eu estou resolvendo desta forma: ||u||=5   , ||v||=2 ,  ||w||=3 ; a=u+v-
w, b=4u+1v+2w  temos um determinante para encontrarmos (axb)=(u,v,w), (1,1,-1), (4,1,2)= 
u(2+1)+v(2+4)+w(1-4) =3u+6v-3w logo  

||axb||²=||axb||.||axb||=(3u+6v-3w)(3u+6v-3w)=(3.5+6.2-3.3)(3.5+6.2-3.3) =(15+12-9)(15+12-9)=18.18=324. 

 

Na mensagem acima transcrita, percebemos o equívoco do aluno LMS na forma de se 

calcular produto vetorial e produto interno ao repetir no primeiro o mesmo procedimento 

utilizado para o cálculo do segundo. Sendo assim, na sequência do tópico, a participação 

do tutor JEC: 

 

JEC[Tutor]( sábado, 11 abril 2009, 16:14) Olá a todos, vejamos o seguinte exemplo, calcular , onde 

e , vamos lá:  

⋅ Primeiro Passo: Determinar 
→→

× ba  , para isso usaremos a proposição da página 111, assim:  

     

⋅ Segundo Passo: Determinar a norma do produto vetorial entre os vetores e  (  ), assim,  
 
    

⋅ Terceiro Passo: Note que :  

  . Espero ter ajudado, até mais e bons 
estudos. 

 
Quanto aos registros semióticos, foram do tipo simbólico vetorial e geométrico numérico 

por parte dos alunos e tutores que diferem apenas no uso de recursos para a digitação, 

enquanto o tutor utilizou o LaTex os alunos utilizaram o teclado numérico comum.  

Quanto ao comportamento no diálogo didático matemático, os alunos JSN e LMS tiveram 

atitudes de posicionar-se perante os colegas na discussão mas não explicitaram, através de 
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novas mensagens, atos de perceber ou reconhecer ou avaliar. O recurso gráfico não teve 

função na solução da questão e por isso mesmo, a atividade se configura como um 

tratamento. 

_________________________________________________________________________ 

 
 
Tópico 14  (Fórum Semanal 4) - Dúvidas na avaliação 4 
 
 
Dando continuidade à temática da questão 05 da avaliação 4 anteriormente analisada, este 

tópico de discussão foi inserido pelo aluno LMS onde relata a incompatibilidade da sua 

resposta com as opções da avaliação online citada. Do diálogo didático matemático 

participaram além do aluno LMS, o tutor JEC e mais dois colegas ASS e JRS. Vejamos 

como se deu a interação entre eles nas mensagens a seguir: 

 
LMS (quinta, 9 abril 2009, 18:32) Procurei uma resposta na questão 5 e não consegui encontrar, nos cálculos 
o determinante é -60, alguém pode conferir e apresentar uma solução.  
 
JEC [Tutor]( quinta, 9 abril 2009, 19:55) Olá LMS, qual o item da sua questão 5 você está com dúvidas?  
 
LMS (quinta, 9 abril 2009, 21:44) JEC, eu me refiro a questão 05 da avaliação 4, ou seja, (GE,AC,BH) eu 
resolvi da seguinte forma: GE=-5u-2v, AC=5u+2v, BH=-5u+2v+3w depois fiz o determinante para achar o 
produto misto e encontrei o valor -60 que não é a opção da resposta.Qual outra forma de resolver?  
 

Percebemos pelos registros simbólico vetorial que o aluno não utilizou um recurso para a 

escrita matemática como o WIRIS ou o LaTex, por isso a ausência das setas nos vetores. 

Em seguida, os colegas colaboraram avaliando a mensagem do aluno LMS, e identificando 

o possível erro na solução e ainda posicionando-se mostrando os procedimentos por eles 

adotados. Apesar destas contribuições dos colegas, o aluno LMS não retornou ao tópico 

por ele aberto. 

ASS (sexta, 10 abril 2009, 10:53) Olá LMS, eu usei a proposição e achei como resposta 0, acho que você 

errou na multiplicação da matriz. Espero ter ajudado ! 

JRS (sexta, 10 abril 2009, 16:08) ola, esta questão é resolvida da mesma forma dos outros exemplos: (GE, 
AC,BH) GE X AC . BH = [-25(u.u) -10 (u.v) -10(v.u) -4 (v.v) = -10w + 10w = 0w multiplicando por BH, 
que é igual a 5u +2v + 3w. O resultado final é igual a 0 (zero). 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tópico 15 (Fórum Semanal 4) - Questão 4 
 
 
Novamente, em mais um tópico, a proposta de discussão de uma questão presente nas 

avaliações online.  Participaram deste diálogo didático matemático cinco alunos e o tutor 

JEC com predominância absoluta da linguagem natural na comunicação matemática. 

Notemos o lapso temporal entre as mensagens postas, o que reafirma a característica 

assíncrona da comunicação em um fórum.  

 

A questão apresentada pelo aluno COS coincide com a questão 3 da avaliação 5 iniciada 

por TWS no tópico 12. Como as questões das avaliações eram sorteadas aleatoriamente 

elas recebiam numeração diferente para diferentes alunos. Vejamos a mensagem de 

abertura de COS no tópico e o enunciado da questão proposta para a discussão. 

COS (sexta, 10 abril 2009, 21:39) Por favor alguém pode resolver esta questão.  

Os pontos A=(-1,-3,4), B = (-2,1,-4) e A=(3,-11,5) são vértices de um triangulo:                              

 a. Isósceles         b. Retângulo            c. Equilátero     d. Escaleno 

 

Na sequência da discussão a contribuição dos colegas em atos de posicionar-se e a 

expectativa de que a questão possa ser solucionada pelo aluno ASS após perceber na 

mensagem de TRC novos elementos que levam à solução da questão. 

TRC (sábado, 11 abril 2009, 11:10) Olá COS! Também tive dificuldade com essa questão, não sabia do que 
se tratava, então estudei o próximo tópico da unidade I, o tópico 3.10, encontrei as coordenadas dos 
segmentos AB, AC e BC, referente aos lados do triângulo. Como tem no tópico 3.11.1.2, eu encontrei as 
normas dos três segmentos, que são os comprimentos de seus lados e com esse resultado nós podemos 
descobrir que se trata de um triângulo isósceles, retângulo, equilátero ou escaleno. Obs.: acredito que ocorreu 
um erro de digitação e o terceiro ponto é o ponto C, com as coordenadas (3, -11, 5). Espero ter ajudado!   

JEC [Tutor](sábado, 11 abril 2009, 13:30) Olá a todos, a colega TRC está correta, é justamente isto o que 
deve ser feito para resolver esta questão, até mais e bons estudos. 

ASS (domingo, 12 abril 2009, 11:41) Obrigado TRC, com essa sua dica ficou mais claro, agora dá pra fazer a 
questão ! Um abraço ! 

MDC (quarta, 15 abril 2009, 20:24) Ola COS acredito que os pontos A,B,C dos vértices do  triângulo 
serão isósceles. 

MAB (quinta, 23 abril 2009, 15:49) Olá pessoal , concordo com a MDC esses vértices se referem a um 
triângulo isósceles. 
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Tópico 16 (Fórum Semanal 5) - Dúvidas 
 
 

Este tópico teve duração de oito dias, foi iniciado pela mensagem da aluna MLB sobre uma 

questão proposta na avaliação online 06. Participaram da discussão três colegas, MTA, 

MSA e JSP, além do tutor JEC. A mensagem inicial continha o enunciado da questão e 

pedido de ajuda na busca pela solução. A sequência a seguir mostra as interações do tutor e 

os comentários dos alunos. 

 
MLB (terça, 7 abril 2009, 14:42) Estou sem saber como resolver uma questão e gostaria que alguém me 
desse uma luz. Questão: qual a área do triângulo formado pelos pontos: A=(1,2,0) B=(1,0,3) e  C=(1,2,-5). 
 
 
JEC[Tutor] (terça, 7 abril 2009, 16:53) Olá MLB, primeiramente faça uma figurinha de um triângulo (ABC) 
para ajudar no raciocínio da resolução da questão. Como os pontos A, B e C formam um triângulo eles não 
são colineares, ou seja, os vetores e são linearmente independentes. Lembre que a norma do produto 
vetorial entre estes vetores determina a área do paralelogramo formado por eles, assim para calcularmos a 
área do triângulo , basta calcular a norma do produto vetorial e dividir por dois, espero ter ajudado, até mais e 
bons estudos.  
 
MTA (quarta, 8 abril 2009, 19:30) OLÁ JEC ADORO SUAS RESPOSTAS POIS SÃO CLARAS E 
AJUDAM MUITO. ABRAÇOS  
 
MSA (quinta, 9 abril 2009, 07:59) Oi JEC!! Obrigado pela atenção e as dicas que nos tem dado.   
 
 

Como percebemos, JEC antecipou os procedimentos para a solução da questão 

apresentando um plano de ação: sugeriu a representação gráfica dos vetores formando um 

triângulo e consequentemente a complementação da figura obtendo o paralelogramo cuja 

área é dobro da área de um triângulo; enfatizou a condição necessária de independência 

linear entre os vetores para a formação do triângulo; o uso do produto misto e sua norma 

para o cálculo da área do paralelogramo e a necessidade de dividir por dois este valor. 

Utilizou, para tanto, a linguagem natural. Na sequência, as colegas agradeceram a 

participação do tutor no envolvimento da questão. Depois de quatro dias do início da 

discussão, a dúvida colocada motivou a participação da aluna JSP.  

 

JSP (quarta, 15 abril 2009, 10:51) Olá JEC. Eu também tenho dúvida quanto esta questão. Por isso 
vou colocar aqui o procedimento que estou usando para fazer este cálculo  
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Embora não tenha detalhado todos os cálculos, a aluna apresentou o procedimento correto 

que levaria à solução da questão. A discussão foi finalizada com a mensagem do tutor e 

não houve retorno dos participantes ao tópico. 

JEC[Tutor] (quarta, 15 abril 2009, 12:34)Olá JSP, exatamente o procedimento é este, primeiro 
determinamos o produto vetorial entre os vetores, notando que estes vetores formam um paralelogramo, 
assim calculamos a norma deste produto vetorial que nos dá justamente a área do paralelogramo formado 
pelos vetores e aí basta notar que o paralelogramo pode ser dividido em dois triângulos "iguais" assim para 
sabermos a área de dele basta dividir a área do paralelogramo por 2, até mais e bons estudos 

 
Quanto aos registros semióticos utilizados no tópico, a linguagem natural, simbólico 

vetorial com o apoio do WIRIS e do LaTex. Embora o registro gráfico possa auxiliar na 

solução da questão, ele não se faz necessário. Podendo assim, a atividade de resumir a um 

simples tratamento permanecendo pois, no mesmo sistema simbólico do registro de 

partida.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tópico 17 (Fórum Semanal 5) - Dúvida 
 

Este tópico foi inserido pelo aluno MAM a respeito de uma dúvida na questão proposta do 

questionário online. Participaram deste diálogo didático matemático, além de MAM,  dois 

alunos, AAB e EFS, durante dois dias. A mensagem a seguir foi a mensagem de abertura 

do Tópico e contém o enunciado da questão citada.  

MAM (quarta, 15 abril 2009, 20:56) Considerando os pontos  A=( 2,-2,1),  B=(1,-1,-1),  C=(1,0,-1), temos 

que: O lado maior do triângulo: O lado menor do triângulo é:  A maior altura relativa do triângulo é: ... Eu 

não consigo responder, se alguém souber e responder eu agradeço. 

Como veremos a seguir, na mensagem de um colega de MAM, a discussão sobre o 

tamanho dos lados se resume a calcular as normas dos vetores formados pelos pontos 
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dados. Tais pontos foram escolhidos de tal forma que o triângulo existe. O colega AAB 

indica os passos para a solução do problema apresentado. Para o cálculo da altura deve-se 

utilizar a área do paralelogramo e a menor medida de base encontrada. Sobre esta tarefa, 

no material didático da disciplina havia um exercício bastante semelhante.  

O aluno articulou a linguagem natural com os registros simbólico vetoriais. Apesar da 

indicação do uso do registro gráfico, este não foi utilizado no fórum. Embora tenha havido 

um “silêncio virtual” do aluno MAM, a mensagem do aluno EFS evidenciou a utilidade da 

discussão para ele. Observemos as últimas trocas de mensagens deste Tópico. 

 
AAB (quarta, 15 abril 2009, 23:59) Olá MAM! Para descobrir o lado maior do triângulo basta você calcular 
as normas dos vetores e ver qual será maior, analogamente, o lado menor será a menor das 
normas. Quanto a maior altura relativa, desenhe um triângulo qualquer e observe que esta altura terá como 
base o menor lado do triângulo, depois é só lembrar que  
 

   
 
Lembre-se também que 

, 
 
onde a área do paralelogramo é a norma do produto escalar entre dois vetores que formam o triângulo, 

, por exemplo. Seguindo uma sequência você vai: 
 
1º. calcular a área do paralelogramo formado por dois vetores quaisquer do triângulo:  
  ; 
2º. calcular a área do triângulo:  

  ; 
3º.  substituir o valor da área do triângulo na expressão  

    
para encontrar a altura. LEMBRE-SE: Em se tratando de maior altura relativa a base será o menor lado do 
triângulo! 
 
EFS(quinta, 16 abril 2009, 19:32) Obrigado AAB, suas dicas foram muito úteis para mim. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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 VETORES EM COORDENADAS 
 

Os diálogos didáticos matemáticos cujos temas foram Vetores em coordenadas 

aconteceram em torno de problemas propostos e resolvidos. Durante a disciplina foram 

observados dois Tópicos de Discussão com esta temática os quais transcrevemos e 

analisamos a seguir. 

 
 
 
Tópico 18 (Fórum Semanal 5) - Coeficientes 
 
 
A  discussão que segue toma como ponto de partida uma questão resolvida de uma 

avaliação que foi disponibilizada no Moodle. O diálogo didático matemático teve duração 

de dois dias e contou com a participação do aluno RBF e da tutora CPB. Possivelmente, 

houve um contato anterior, não por meio do fórum, entre o aluno e a tutora, de forma que a 

mensagem de abertura do Tópico foi iniciada da seguinte forma: 

 
RBF (segunda, 6 abril 2009, 15:47) CPB  seguindo sua orientação à procura dos coeficientes da variáveis 
x,y,z, estudei o tópico 3.11.1.6 e não consegui chegar a conclusão de como apareceram os coeficientes de x, 
y, z, pois na unidade os pontos foram dados eram: A (3,0,1) B = (2,1,2) C = (0,-1,3) para chegar ao vetor u = 
AB era só diminuir B - A e assim em diante, até ai tudo bem, mas na avaliação respondida pelo professor 
aparece a seguinte questão: vetor a = 2i - j;  vetor b = j + 2k;  vetor c = i + 2j - k  em seguida o sistema: 
 

2x + 0y + 1z = 0 
-1x + 1y + 2z = 0 
0x + 2y - 1z = 0 

 
por favor pode me explicar como surgiram os coeficientes (2,-1,0) para x; 
(0,1,2) para y; e (1,2,-1) para z, de que pontos foram tirados pois pelo que entendi da questão os pontos são A 
(2,-1,0); B (0,1,2) C (1,2,-1) estou certo ou errado, se puder me dê uma explicação detalhada pois estou 
precisando tirar todas as dúvidas para a prova presencial da próxima semana.  CPB a questão 2 de mesma 
prova existem os pontos A, B, C e os vetores u = AB e v = AC nessa questão eu entendi os coeficientes para 
x y e z, mas na questão 3 não consegui de jeito nenhum. 
 

 

A dúvida do aluno estava inicialmente na mudança de registro, mas dentro de um mesmo 

sistema de representação, para representar um vetor. No exemplo dado, ele compreendeu 

que o vetor pode ser obtido dados os pontos inicial e final. Agora, a representação vetorial 

se dá através de coordenadas usando a notação 
→
i , 

→
j  e 

→
k  e assim, a escrita do vetor 

diferente exigiu um procedimento também diferente. Pelo compreendido da discussão, o 
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enunciado do problema exigiu que fossem determinados os coeficientes dos vetores, o que 

indica uma aplicação de um procedimento algébrico sem mudanças de sistema de registros. 

Ao posicionar-se, o aluno RBF utilizou apenas a linguagem natural, entretanto, seria 

conveniente que ele tivesse usado o registro simbólico vetorial para a escrita matemática 

com as notações vetoriais pertinentes, com o auxílio do WIRIS ou da linguagem LaTex.  

 

A segunda dificuldade estava na formação do sistema apresentado pelo aluno, que após a 

interação da tutora, foram feitos os esclarecimentos que o aluno procurava. O sistema e sua 

solução representam a forma pela qual se verifica se os três vetores dados são L.I ou L.D, 

ou seja, se formam ou não uma base para o espaço. 

 

Perceber foi ato dialógico do aluno que o levou à aproximação  com o conteúdo. Vejamos 

a sequência das mensagens: 
 
 
CPB [Tutora]( terça, 7 abril 2009, 08:22) Olá RBF, a questão pede para saber se os vetores formam uma 
base do se satisfaz a seguinte equação , ou seja , como as coordenadas dos vetores são 

,  e , temos:  
 

 
 

 

 
 

RBF (terça, 7 abril 2009, 10:39) CPB obrigado pela ajuda, agora consegui entender, por favor mais uma 
pergunta: onde poderei encontrar na unidade 1 do livro exemplos que possam facilitar a resolução da questão 
5 da avaliação 6, soma das coordenadas de um vetor 
 

 
 
CPB [Tutora](terça, 7 abril 2009, 10:44) Olá RBF, da sessão 3.11.1.6 lá no finalzinho do material tem 
exercício resolvido de encontrar a combinação linear de um vetor em função de outros. 
 
 

O aluno fez referência ainda a mais uma questão, a questão 5 da avaliação 6, mas a tutora 

apenas indicou o material didático para leitura. Quanto aos registros utilizados pelo aluno, 

apenas na segunda mensagem, articulou linguagem natural e simbólico vetorial.  A tutora, 

através do LaTex, utilizou ainda o registro geométrico numérico para os cálculos. 
_______________________________________________________________________________________ 
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Tópico  19  (Fórum Duplicados) - Dúvida numa questão da avaliação 06 
 
 
Esta discussão ocorreu no Fórum da Semana 05 mas foi movida para o fórum dos tópicos 

duplicados. Mesmo assim, o diálogo didático matemático durou sete dias antes de ser 

movido. A aluna TRC, que abriu o Tópico, solicitava explicações sobre a resolução da 

questão, especificamente, questão 05 da avaliação 06. Observemos a mensagem de 

abertura do Tópico e na sequência o comentário do tutor. 
 
 
TRC(quinta, 16 abril 2009, 19:15) Professor ou Tutores, por favor, gostaria que alguém me 
explicasse a questão 05 da minha Avaliação 06, que pede o seguinte: Calcule a soma das 
coordenadas do vetor  escrito como combinação dos vetores ,  
  e   , ou seja, encontre o valor de onde . Fiz 
várias vezes e não sei onde errei, se for possível colocar o cálculo aqui eu agradeço muito!!! 
 

JEC[Tutor] (quinta, 16 abril 2009, 20:18) Olá TRC, dê uma olhadinha, neste mesmo fórum, no 
tópico orientação escrito pela colega ASN, lá já tem algo discutido sobre uma questão muito 
parecida com esta, até mais e bons estudos.  

Analisando o enunciado da questão, a atividade matemática requerida resume-se a solução 

de um sistema de três equações e três incógnitas e uma vez encontrado os valores dessas 

incógnitas, estas deveriam ser somadas. A aluna retornou a discussão e argumentou a 

abertura do seu Tópico. Em seguida posicionou-se apresentado o desenvolvimento a que 

recorreu para a solução da questão.  

TRC(terça, 21 abril 2009, 15:17) Oi Tutor JEC! Eu tinha visto esse tópico, inclusive foi baseado 
nele que eu consegui resolver minha questão, que por sinal é diferente da questão apresentada por 
ASN e justamente por isso que eu resolvi abrir outro tópico! A minha questão resolvi da seguinte 
forma:                                 

                                          i + 5j - 2k = x ( 1, 2, 3 ) + y ( 1, 1, - 2 ) + z ( 2, - 1, 1 ) 

( 1, 5, - 2 ) = ( x, 2x, 3x ) + ( y, y, - 2y ) + ( 2z, - z, z ) 

 

det A = det = -4 
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det Ax = det = -20 logo x = = = 5 

det Ay = det = -40 logo y = = = 10 

det Az = det = 20 logo z = = = -5 

X + Y + Z = 5 + 10 - 5 = 10. Eu cheguei a essa resposta. Onde está errado? Por favor me indique 
porque não sei como chegar a 2, que é a resposta apresentada na revisão do questionário. 

No procedimento apresentado na mensagem acima, percebemos a ausência de conectivos 

textuais para indicar a sequência dos cálculos utilizados. Com certeza este fato reflete uma 

preocupação individual com a questão e não coletiva, uma vez que se assim fosse, o texto, 

através da linguagem natural, desenvolveria uma função importantíssima para esse fim.  

JGL(terça, 21 abril 2009, 16:26) Olá TRC, refaça o determinante da matriz A = , pois segundo os 
meus cálculos o det A=-20 
 
TRC(quinta, 23 abril 2009, 22:49) Muito obrigada JGL! Foi isso mesmo que errei! Só falta de atenção! 
Valeu mesmo! =D 
 
 
Como a lógica do Fórum Duplicados é mover as discussões de questões que já foram 

debatidas, esta foi movida, embora a aluna RBC tenha se valido da discussão e da 

interação com o colega e não com o tutor. Além da linguagem natural,  os alunos usaram 

os registros de representação do tipo simbólico vetorial, referente às notações vetoriais, 

com e sem o uso da seta, apoiando-se no editor matemático WIRIS e do teclado numérico 

comum.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 PLANOS E RETAS 
 
Sobre a temática Planos e Retas, presente nos diversos fóruns da disciplina, identificamos 

cinco Tópicos de Discussão com as características dos diálogos didáticos matemáticos. A 

transcrição dos tópicos e análises dos mesmos são feitos a seguir. 
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Tópico 20 (Fórum Semanal 7) - Justifique a sua resposta 02 e 03 
 

A discussão proposta neste Fórum Semanal fez referências a duas atividades propostas no 

fórum do tipo Pergunta e Resposta chamado de “Justifique a sua resposta” que utiliza o 

GeoGebra para apoiar as práticas dos alunos.  

 

Apresentamos os enunciados das questões a seguir, uma vez que na mensagem de abertura 

do Tópico o aluno não as apresentou, mas deixou subentendido pelo título do tópico e por 

isso foi possível a sua localização. 

 

Exercício: Justifique a sua resposta 02: Movimente o 

ponto P=(x,y,z) a vontade na figura abaixo: 
 

1. Observe e descreva quais as condições 
geométricas e vetoriais, para que o ponto P 
pertença à reta r definida pelos pontos A e B? 
 
2. Determine coordenadas em R3 para um ponto P=(x,y,z) de tal maneira que o 
ponto pertença a reta r definida pelos ponto A=(1,2,3) e B=(-1,1,1).  

 
               
 
No primeiro quesito desta atividade, os alunos deveriam, usando argumentos geométricos 

(os três pontos não são vértices de um triângulo) e vetoriais (os vetores formados pelos três 

pontos são colineares ou são linearmente dependentes - L.D) justificar as condições de 

pertinência da reta. O que pode ser feito utilizando a linguagem natural, o que já seria uma 

conversão: registro de partida do tipo gráfico para o registro de chegada linguagem natural. 

A lógica implícita nesta atividade estimula e motiva a elaboração e escrita da equação da 

reta r que passa por A e B, de modo que é possível, dado qualquer ponto, reconhecer se o 

mesmo pertence ou não à r . 

 

No segundo quesito,  utilizando os valores dados, os conceitos e as condições trabalhadas 

anteriormente, o aluno representaria a situação numa escrita algébrica usando os registros 

simbólico vetorial para as notações vetoriais e geométrico - numérico para os cálculos e 

que também se trata de uma conversão de registros, pela mudança no registro de chegada, 

obtendo como produto a equação da reta r. 
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A próxima questão apresentada neste tópico traz uma discussão semelhante, porém 

considerando as condições de pertinência de um ponto a um plano. Observemos o 

enunciado a seguir: 

 

Exercício: Justifique a sua resposta 03: Movimente o ponto P=(x,y,z) a vontade na figura abaixo: 

1. Observe e descreva quais as condições 
geométricas e vetoriais, para que o ponto 
P pertença ao plano definida pelos 
pontos A, B e C? 

2. Determine coordenadas em R3 para um 
ponto P=(x,y,z) de tal maneira que o 
ponto pertença ao plano definida pelos 
ponto A=(1,2,3), B=(-1,1,1) e C=(2,1,2).  

 

O diálogo didático matemático durou um dia e contou com a participação do tutor JEC e 

do aluno RBF. O diálogo inicia com a apresentação do desenvolvimento feito pelo aluno 

através da linguagem natural da primeira questão apenas. Em seguida,  o tutor explicou-

lhe o passo seguinte:  encontrar um ponto (x,y,z) do  que pertencesse a reta r. 

Observemos a troca das mensagens a seguir: 
 
RBF (quinta, 23 abril 2009, 13:56) Professor fiz o desenvolvimento da questão 02, ficando assim:  
 

 
 
Obs. Ocorreu o mesmo com a questão da justificativa 03 
 
JEC (quinta, 23 abril 2009, 17:48) Olá RBF, você já encontrou a equação da reta r, agora note o 
seguinte , a constante r é um número real, e ela aparece nas três equações, e além disso,as 
incógnitas x, y e z estão em função de r, logo se atribuirmos valores a r encontraremos pontos 
(x,y,z) do . Por exemplo se tomarmos , teremos o seguinte ponto , . Espero 
ter ajudado, até mais e bons estudos.  
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O aluno retornou ao Tópico e, mais uma vez, inseriu uma mensagem onde demonstra ter 

percebido nas palavras do tutor o entendimento ou procedimento que lhe faltava para 

finalização da questão. Dessa forma perguntou: 
 

RBF(quinta, 23 abril 2009, 17:53) JEC os valores atribuídos a constante r pode ser qualquer número real? 
 
 
E o tópico finalizou sem mais comentários dos alunos, exceto do tutor com a mensagem:   
 
 
JEC [Tutor](quinta, 23 abril 2009, 18:02) Olá RBF,  pode sim. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tópico 21 (Fórum Semanal 7) - Questão 5 da Avaliação 7 
 
 
O aluno FAJ inseriu a mensagem de abertura deste tópico colocando sua dificuldade em 

resolver a questão 5, proposta na avaliação online 7. Do envolvimento no diálogo didático 

matemático, participaram cinco alunos e os dois tutores. A discussão durou quatro dias e 

foi iniciada pela mensagem a seguir: 

 
FAJ (sexta, 24 abril 2009, 23:29) Se tenho um ponto A=(1,2,1) e paralelo ao vetor r =(1,2,3), poderia me 
explicar como calcular a equação paramétrica desses dois pontos?  
 
JEC[Tutor](sábado, 25 abril 2009, 14:43) Olá FAJ, se você observar com mais atenção notará que para 
determinar a equação paramétrica desta reta você deve proceder como foi feito na seção 3.3.1 pág. 124. Siga 
os passos do exercício da pág.125 e você vai conseguir encontrar a equação, até mais e bons estudos. 
 
FAJ (sábado, 25 abril 2009, 23:15) Obrigado professor por mais um ótimo esclarecimento. 

 

A questão em discussão solicitava apenas a equação da reta dado um ponto e uma direção, 

situação padrão apresentada no material didático da disciplina como podemos perceber na 

transcrição acima. Para a sua solução é necessário apenas o desenvolvimento dos 

procedimentos para determinar a equação da reta nesta situação específica. Os registros 

utilizados, como perceberemos nas transcrições, permanecerão no sistema simbólico. 

Depois da interação do aluno FAJ com o tutor JEC, a contribuição dos colegas JSN e JFO  

na discussão. Primeiramente, JSN apresenta, na forma geral o sistema que leva à 
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construção da equação da reta paramétrica nas condições dadas. Ele utiliza os registros 

simbólicos matemáticos com auxílio do WIRIS, mas não explicita a razão da fórmula 

apresentada e quem são os elementos que são necessários para a sua formação.  Em 

seguida, o aluno JFO, usando a linguagem natural e simbólico vetorial sem o uso da 

notação apropriada para vetores, apresenta esses elementos. Vejamos esta sequência de 

mensagens: 

JSN (domingo, 26 abril 2009, 12:40) 

 

JFO (domingo, 26 abril 2009, 19:38) Olá FAS, primeiramente você tem que saber,o vetor diretor r = o vetor 
u, pois temos u=(1,2,3), agora é só pegar as coordenadas do ponto A e do vetor u e aplicar no sistema e assim 
formando as equações paramétricas. Boa sorte amigo tudo de bom.  

A sequência restante contém depoimentos dos alunos que ao acompanhar a discussão se 

aproximaram do conteúdo, uma vez que perceberam, posicionaram-se e avaliaram. No 

primeiro caso, o próprio aluno depois de colocar a sua dúvida no fórum encontrou a 

solução e, no segundo, a aluna valeu-se da discussão dos colegas. 

JLS (segunda, 27 abril 2009, 12:28) OLá JEC gostaria que se possível você me desse uma dica com relação a 
questão do livro que você mandou o FAJ pesquisar da pagina 125, minha duvida é com relação aquele vetor 
diretório da reta AB = (-1,1,1) de onde saiu esse ponto? Aguardo respostas!! 

CPB[Tutora] (terça, 28 abril 2009, 07:51) Olá JLS, o vetor diretor  que é a 
diferença das coordenadas dos vetores    e  

JLS (terça, 28 abril 2009, 10:02) Olá CPB, depois que coloquei a dúvida no fórum, foi que percebi de onde 
saiu esse ponto, mas mesmo assim muito obrigado pela ajuda. Abraços!!!! 

MAB (terça, 28 abril 2009, 14:56) Olá pessoal, que bom que essa questão foi esclarecida pois encontrei 
dificuldade para resolvê-la no questionário, principalmente a equação paramétrica que já foi discutida. 
Abraços. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Tópico 22 (Fórum Semanal 8) - Ângulo nulo 
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Este tópico, apesar de ter como foco uma discussão conceitual e não exatamente se tratar 

de um problema ou exercício, contou com a participação dos alunos FAJ, FJS e da tutora 

CPB. A discussão durou 3 dias e utilizou apenas a linguagem natural  para apresentar os 

objetos e suas propriedades. Os dois alunos citados registraram os seus agradecimentos 

pela discussão. Observemos o diálogo didático matemático: 

 
FAJ (segunda, 27 abril 2009, 21:51) Só existe ângulo nulo se as retas forem paralelas ou coincidentes? 
 
CPB[Tutora](terça, 28 abril 2009, 08:02 ) Exatamente! 
 
FJS (quinta, 30 abril 2009, 15:34 ) obrigada tutora você me ajudou bastante tirando essa duvida do nosso 
colega. 
 
FAJ (quinta, 30 abril 2009, 22:28)Valeu professora por ter tirado essa minha dúvida. 
  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tópico 23 (Fórum Semanal 8) - Colaboração dos meus colegas e tutores 
 
 
A questão proposta para a discussão deste tópico foi um problema de uma avaliação 

online. Participaram da discussão, os alunos ASN, MWA e os tutores JEC e CPB durante 

seis dias.  

 

Na questão, dadas as equações simétrica de uma reta e a equação paramétrica do plano, os 

alunos deveriam associar “falso” ou “verdadeiro” para as afirmações apresentadas. No 

enunciado transcrito na mensagem de abertura da aluna ASN, através do recurso “copiar” e 

“colar” texto, a mensagem a aluna ASN pedia a colaboração dos colegas e tutores. 

 

ASN (quarta, 6 maio 2009, 18:45) Considere a reta      e o plano                    

                                                      

então temos que:  A distância entre a reta  e o plano é igual a ;  
    A interseção entre a reta e o plano é o ponto ; 
    A reta e o plano são concorrentes; 
   O ângulo entre a reta e o plano é igual a . 
 
Se possível gostaria da colaboração dos meus colegas e dos tutores para ajudar-me a desenvolver esta 



 

 

235

 
 

 
 

questão, pois não estou conseguindo ter um raciocínio lógico da mesma. Agradeço a colaboração de todos. 
Obrigada. 
 
 
Em seguida o tutor JEC inseriu uma mensagem contendo indicações para se chegar à 

solução do problema. Três dia depois, o colega MWA sugeriu a leitura de um outro tópico 

de discussão onde a temática era parecida, mas esta ocorreu depois que o tópico já havia 

sido aberto. Vejamos a sequência das mensagens: 
 
JEC [Tutor] (quarta, 6 maio 2009, 20:06) Olá ASN, primeiramente determine o vetor diretor da reta e o 
vetor normal do plano, determine o produto interno entre eles, se for zero a reta pode estar contida no plano 
ou paralela, caso seja diferente de zero, teremos que a reta é concorrente ao plano (ver pág. 130 a 131).  
 
MWA (sábado, 9 maio 2009, 22:18) ASN, veja a resposta dada a ASS, acho que aquele é o caminho para a 
resolução 

ASN (segunda, 11 maio 2009, 18:35) Olá caro colega MWA muito obrigada pela informação. Bons estudos. 

 
 
A continuidade da discussão segue com uma mensagem de MWA a respeito do envio de 

uma resposta sua ao questionário, e assim o tópico se encerra. 
 
 
MWA (terça, 12 maio 2009, 08:34 ) Prof-Tutor JEC, das duas últimas questões deste questionário perdi 
alguns décimos, pois as distâncias colocadas nas respostas não estão iguais ao cálculo que efetuei.  

Ex: a distância encontrada foi   .      Esclareça esta dúvida por favor.  
 
CPB (terça, 12 maio 2009, 08:55) Olá MWA, esta alternativa da distância você acertou, a que você errou foi 
a posição relativa entre a reta e o plano 
 

 

Pela atenção entre os participantes, em uma atitude de esclarecer em conjunto a questão 

apresentada, o diálogo matemático se resumiu a poucas mensagens e sem debate de todos 

os quesitos apresentados. A questão possui quesitos com enunciados claros e a resolução é 

a aplicação das diversas  definições envolvidas o que gera, consequentemente, diferentes 

planos de ação mas que podem ser reproduzidos a partir dos modelos apresentados. O tutor 

selecionou aquele quesito cuja solução possivelmente fosse a menos trivial e sobre ela fez 

seus comentários. Quanto ao registro semiótico, com a utilização do WIRIS,  a aluna 

MWA inseriu apenas números na linguagem natural.  

 

_________________________________________________________________________ 



 

 

236

 
 

 
 

Tópico 24 (Fórum Semanal 8) -Questão 6 
 
 

O diálogo didático matemático deste tópico de discussão foi iniciado pelo aluno ASS, e 

durou nove dias. Contou com a participação de cinco alunos e o tutor JEC. Das 

informações contidas na mensagem inicial e pelo título do tópico, entendemos se tratar da 

questão 6 da avaliação online 10.   

 

Após o aluno enunciar a questão, utilizando o editor matemático WIRIS, o tutor JEC 

orienta ASS na resolução da questão, indicando com detalhes os caminhos para a solução 

do problema, ou seja o plano de ação. Vejamos o início da discussão a seguir: 

ASS (quinta, 7 maio 2009, 11:52) Olá CPB. Considere os planos  

 

Como faço para encontrar a interseção entre os planos ? OBS: Já olhei no material e não consegui fazer. 

JEC [Tutor] (quinta, 7 maio 2009, 18:15) Olá ASS, comece analisando a posição relativa entre os planos 
e , para tal , você deve encontrar os vetores normais dos respectivos planos, para encontrar o vetor normal 
de basta observarmos os coeficientes de x, y e z na equação do plano , eles nos darão as coordenadas de 
um vetor normal do plano em questão. Para encontrarmos um vetor normal do plano , basta encontrarmos 
três pontos do respectivo plano, assim tomando p=0 e q=0 e substituindo na equação do plano , obtemos o 
ponto , tomando p=1 e q=1 , p=0  e q=1, obtemos respectivamente o pontos, e 

. agora note que o vetor é um vetor normal ao plano . Agora fazendo o produto 
vetorial entre os vetores normais de e , devemos observar se : 

⋅ for o vetor nulo, então teremos duas possibilidades, planos paralelos ou coincidentes ver páginas 
(131 e 132);  

⋅ se for diferente do vetor nulo, então os planos são concorrentes (ver páginas 131 e 132).  Espero ter 
ajudado , até mais e bons estudos. 

Mais tarde, o aluno retorna ao tópico e insere uma mensagem de agradecimento pela 

explicação. Entendemos que ele percebeu  na mensagem do tutor elementos que o fizeram 

se aproximar do conteúdo ou do procedimento. O aluno ASS escreveu: 

 
ASS (quinta, 7 maio 2009, 21:59) Obrigado JEC, acho que agora dá pra fazer !  
 

Atento às informações trazidas pelo tutor JEC, outro aluno, JFO, corrige um pequeno erro 
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de cálculo que foi apresentado pelo tutor, o que demonstra atitudes de reconhecer as 

perspectivas e ideias que foram percebidas como de avaliar e posicionar-se.  O que 

demonstra interesse e atenção no diálogo. Observemos:  

JFO (segunda, 11 maio 2009, 21:28 ) Olá tutor JEC, o ponto B=(3,5,3), certo? Até mais meu amigo tutor. 

JEC [Tutor]  (terça, 12 maio 2009, 17:32) Olá JFO, de fato, o ponto B=(3,5,3), obrigado, até mais e bons 
estudos. 

 

O tutor JEC retoma a discussão como podemos observar a seguir, inserindo mais uma 

mensagem. Nela, ele, detalhadamente, resolve uma questão semelhante àquela posta na 

mensagem de abertura do Tópico. Indica e situa no material didático da disciplina as 

páginas que contém o conceito em questão. Para tanto, o tutor JEC utilizou, apoiando-se na 

linguagem LaTex, os registros da linguagem natural, simbólico vetorial e geométrico 

numérico para os cálculos dos pontos, da norma e do produto vetorial.  Embora a questão 

tenha uma interpretação geométrica e, portanto registros gráficos poderiam ter sido 

utilizados, a solução limitou-se a uma resolução algébrica. 
 
JEC [Tutor] (terça, 12 maio 2009, 19:43) Olá a todos, vamos analisar a posição relativa entre os planos  

                              e         .  
 
Primeiramente devemos encontrar os vetores normais dos respectivos planos, para encontrar o vetor normal 
de basta observarmos os coeficientes de x, y e z na equação do plano , eles nos darão as coordenadas de 
um vetor normal do plano em questão. Para encontrarmos um vetor normal do plano , basta encontrarmos 
três pontos do respectivo plano, assim tomando p=q=0e substituindo na equação do plano obtemos o 
ponto , tomando p=1 e q=0 , p=0 e q=1, obtemos respectivamente o pontos, e 

. Agora note que o vetor é um vetor normal ao plano . Agora fazendo o produto 
vetorial entre os vetores normais de e , temos :  

                                                                       .  
 
Daí, teremos duas possibilidades, planos paralelos ou coincidentes ver páginas (131 e 132), agora note que o 
ponto , de , pertence ao plano , pois  
                                
                                          .  
 
Note , também que fazendo x=3 e y=5, na equação do plano ,temos 

, assim, obtemos o ponto (3,5,4) que pertence ao plano . Daí pelo 
item 3 da seção 3.4.3.1 (planos coincidentes), temos que os panos e são coincidentes. Daí, concluímos 
que o ângulo entre eles é , a distância entre eles é zero. Espero ter ajudado, até mais e bons estudos. 
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Na sequência das trocas, as mensagens de agradecimento dos alunos ELB, JAS e YTS, 

pelas explicações dadas e pela discussão que simultaneamente os interessou. 
 
 
ELB (quinta, 14 maio 2009, 08:34)Valeu JEC! Já mandei minha atividade, mais continuava com muitas 
dúvidas a respeito desse assunto. Agora, com essa explicação facilitou tudo. Obrigado!!!! 
 
JAS (quinta, 14 maio 2009, 13:41) Olá JEC você não imagina o quanto nos ajudou com essas dicas de como 
resolver as questões espero que você continue assim só temos agradecer o seu bom senso.  
 
YTS (sábado, 16 maio 2009, 14:42) Valeu JEC, estava um pouco com dúvida, mas agora clareou.Que Deus 
nos ilumine nesta jornada de estudo. 
 
 

Desta forma, analisando as mensagens dos alunos ASS, ELB, YTS e JAS, nos parece 

provável que eles tenham percebido perspectivas diferentes das que possuíam e que 

tenham adquirido algum entendimento do conteúdo discutido. Ficou evidente que a 

participação do tutor foi intensa o que pode ter inibido a participação dos alunos através de 

colocações, de outras dúvidas e de um aproximação com o conteúdo de forma mais ativa. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 CÔNICAS 

  
Tópico 25 (Fórum Semanal 9) - Dúvida na questão da avaliação... 
 

Este tópico foi inserido pela aluna ELG e a mensagem de abertura tinha como objetivo 

propor uma discussão a respeito dos seus erros ou acertos sobre a solução de uma das 

questões online. O tópico que durou seis dias, contou com a participação de cinco alunos, 

além da ELG e dos dois tutores. 

A questão a qual a aluna se referiu estava proposta na avaliação 9. Quanto ao enunciado, 

foi transcrito à seguir, e se tratava de associar “verdadeiro ou falso” às afirmações feitas, 

dada a equação de uma cônica. Observemos o enunciado transcrito:  

 
Exercício: Com relação à classificação da cônica definida pela equação:  

 temos que:   
 
a. Os autovetores unitários associados à cônica são e  
b. O polinômio característico associado à cônica é .  
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c. A cônica é uma elipse.  
d. Os autovalores associados à cônica são 3 e -1.  
 

 Esta questão aborda elementos da Geometria com elementos da Álgebra Linear. A teoria 

sobre Autovalores e Autovetores são tratados mais adiante nos cursos de Matemática. 

Porém, a abordagem apresenta uma poderosa ferramenta para a identificação e 

classificação das cônicas, além de introduzir novos objetos matemáticos. A aluna  inseriu a 

seguinte mensagem, utilizando o Wiris como editor matemático:   

 
ELG (quinta, 14 maio 2009, 15:29)  
 

 
 

Como percebemos, a aluna utilizou a linguagem natural como registro de representação 

semiótica e a escrita algébrica matemática para os cálculos das raízes da equação do 

segundo grau, o cálculo com matrizes e  resolução de um sistema com duas equações e 

duas incógnitas. A atividade requerida foi de tratamento, sendo os registros acionados 

dentro do mesmo sistema simbólico. 

 

Na sequência da discussão, as mensagens do tutor e dos colegas. Enquanto o tutor não 
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respondia exatamente o que perguntou ELG, pois desafiou a aluna com um novo 

questionamento,  os alunos TLR, ABF, COS, MAA e GBL se solidarizavam na espera do 

comentário. Observemos esta sequência e o desfecho do diálogo didático matemático. 

 
JEC[Tutor](quinta, 14 maio 2009, 18:09) Olá ELG, cadê o autovetor associado a o autovalor ? Faça 
as contas e você verá que vai dar certinho, até mais e bons estudos.  
 
TLR (domingo, 17 maio 2009, 11:38) ELG também tenho dúvida nesta questão. 
 
ABF (domingo, 17 maio 2009, 11:49) Igualmente colegas , também tive dúvida nessa questão.  

COS (sexta, 22 maio 2009, 14:08) Tutor JEC, eu estou com a mesma dúvida que ELG, encontrei o 

polinômio característico    ,  você não respondeu, por que deu falso? e se é falso por que os 

autovalores  estão certos se o polinômio é falso? Por favor responda, já envie a avaliação, 
perdi 1 ponto nesta questão. Eu só quero tirar esta dúvida para prova presencial. 

MAA(segunda, 25 maio 2009, 07:33) Concordo com você COS, pois fiquei com esta mesma dúvida sem 
saber qual realmente estava certo eu, ou o professor, e o mesmo aconteceu com os meus colegas de curso. 
Pois tiveram o mesmo problema em relação a estas questões.  
 
GBL(segunda, 25 maio 2009, 20:02) Olá ELG. Acredito que muitos colegas estão com muitas dúvidas, não 
só nesta questão, mais também em outras. Vamos aguardar a aula presencial, pois só assim entenderemos 
melhor o raciocínio de algumas questões. Um abraço e que O TODO SOBERANO lhe abençoe. 
 
CPB[Tutora] (terça, 26 maio 2009, 08:40)O polinômio característico que vocês encontraram é verdadeiro, 
mas os autovalores são falsos, já que na avaliação está (3,-1) e o certo encontrado são (3,1), apenas uma 
pegadinha e mudança de sinal.  
 
 
 
Claramente os alunos não se satisfizeram com o desenvolvimento da discussão em relação 

às dúvidas apresentadas. Inclusive, mencionaram que em uma aula presencial seria mais 

fácil o entendimento do desenvolvimento de algumas questões, e não apenas desta, 

especificamente.  

_________________________________________________________________________ 
 
 
Tópico 26 (Fórum Semanal 9) - Questão 3 
 
 
A mensagem inicial deste tópico de discussão foi inserida pelo aluno COS. A proposta 

para o debate no fórum era exatamente a questão trazida por ELG no Tópico 25 

anteriormente analisado. Participaram deste diálogo, o aluno COS e os tutores JEC e CPB, 

durante dois dias.  
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Na mensagem de abertura, através da equação da cônica escrita no WIRIS,  identificamos a 

dúvida e a questão que transcrevemos a seguir: 

COS (quinta, 21 maio 2009, 17:51) Com relação à classificação da cônica pela equação 

 

como faço para encontrar os autovetores unitários? Faça o desenvolvimento desta questão por favor, pois não 
consegui resolve-la. 

JEC[Tutor] (quinta, 21 maio 2009, 18:52) Olá COS, dê uma lida no material seção 3.2.2 pág. 144 à 146 
(Autovalores e Autovetores) lá tem um exemplo resolvido de como encontrar os autovetores e autovalores. 
Até mais e bons estudos 

 

Seguindo a orientação do tutor posta no fórum, como ficou registrado nas mensagens a 

seguir, o aluno buscou entender o exemplo do material didático citado, o que provocou o 

aparecimento de novas dúvidas. Desta vez o aluno além da linguagem natural utilizou o 

registro simbólico vetorial. Observemos este fato nas mensagens a seguir: 

COS(sexta, 22 maio 2009, 11:19) JEC, no livro tem um exercício .Obtendo os autovetores 

     

como faço para calcular o vetor unitário?qual é a formula ? como chegou neste resultado? faça uma 
explicação. 

CPB [Tutora]  (sexta, 22 maio 2009, 11:33) Olá COS, veja que foi encontrado e tomando 
temos o vetor  

COS(sexta, 22 maio 2009, 12:51) Tutora CPB, por que tomando , poderia tomar outros valores para 
y? 

JEC[Tutor](sexta, 22 maio 2009, 16:32) Olá COS, ele toma , para que o vetor seja 
unitário, ou seja, tenha norma igual a 1. E você pode sim, considerar outro valor diferente de 0 para y, pois 

como no texto mesmo fala   é um autovetor associado ao auto valor 4. Espero ter ajudado, até mais e 
bons estudos. 

 

Não foi registrado o retorno do aluno COS à discussão para que pudéssemos afirmar que 
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ele compreendeu as explicações dos tutores e muito menos se conseguiu resolver a 

questão. Mas ao perguntar “poderia tomar outros valores para y?”  explicita a necessidade 

de entender a lógica neste desenvolvimento. Não houve mudança de sistema de registro de 

representação, permanecendo na atividade de tratamento. 

_________________________________________________________________________ 

 
Tópico 27 (Fórum Semanal 9) - Circunferência 
 
 
A mensagem de abertura deste tópico de discussão faz referência a um exemplo dado no 

material didático e não de uma questão a ser solucionada. A mensagem foi inserida por 

DSL mas interagiram na discussão, durante dois dias, os alunos ASS, DSL, MDC e AFC 

além do tutor JEC.  

 

Na mensagem de abertura do tópico, DSL  traz as referências da questão citando a página 

do material didático em que a questão se encontra. O exemplo a que se referia tratava da 

forma de uma circunferência em particular, centrada na origem de raio 1. Sua dúvida 

estava na escrita da equação da cônica na forma geral, considerando os demais 

coeficientes. Observemos as mensagens a seguir e a discussão completa no tópico: 

 
DSL(quinta, 21 maio 2009, 19:41) Professores, na página 142 do material, encontrei essa dúvida: 
 
 Circunferência: x²+y² =1 
                 1x²+0xy+1y²+0x+0y-1=0;  
 Dúvida: Como se chegou a esse resultado, que está abaixo da palavra circunferência? 
 

JEC [Tutor](quinta, 21 maio 2009, 20:01) Olá DSL, note que a equação de uma cônica na forma mais geral 
possível é . O que foi feito , foi apenas completar a equação da 
circunferência para que ela ficasse da forma , ou seja, 

.  

ASS(sexta, 22 maio 2009, 13:42) Olá JEC não estou estendendo como você chegou a essa equação da 
cônica:  1x²+0xy+1y²+1y²+0x+0y-1=0.  tem que ser de acordo com a equação geral da cônica?  

JEC[Tutor](sábado, 23 maio 2009, 07:36) Olá ASS, é isso mesmo tem que ser e acordo com a equação geral 
das cônicas, ou seja, eu apenas completei com zeros os termos que faltavam na equação da circunferência 
para que ela ficasse na forma da equação geral das cônicas. Até mais e bons estudos 

DSL(sexta, 22 maio 2009, 20:44) Olá JEC, onde foi introduzido a equação x²+y²=1 
aí nessa equação que expressaste?  
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JEC[Tutor](sábado, 23 maio 2009, 07:42) Olá DSL, observe o seguinte, é o 
mesmo que escrever , que é o mesmo que , ou seja apenas escrevemos a mesma 
equação de modos diferentes. Até mais e bons estudos.  
MDC(sexta, 22 maio 2009, 20:59) JEC, gostaria de saber se na equação da cônica a quantidade de letras são 
do A até a letra F,exemplo: Ax²,Bxy,Cy²,Dx,Ey,F,ou ela pode ter mais de seis letras. 
 

JEC[Tutor](sábado, 23 maio 2009, 07:50) Olá MDC, O lugar geométrico dos pontos que 
satisfazem à equação do segundo grau em duas variáveis   é por definição 
chamado de cônica. Não importa qual seja a letra que você coloque, o importante é que a equação em questão 
possa ser escrita dessa forma. Espero ter ajudado, até mais e bons estudos. 

AFC(sábado, 23 maio 2009, 19:48) Olá professor JEC, você me tirou uma tremenda dúvida que já ia colocar 
no fórum, obrigado. 

 

Por fim, a mensagem de AFC ressaltou que a discussão foi importante para dirimir suas 

dúvidas. Dessa forma fica evidente, por parte dos alunos, o acompanhamento e 

envolvimento na discussão. As mensagens demonstraram a leitura de mensagens anteriores 

e o compartilhamento das mesmas dúvidas que se expressaram em atitudes dialógicas de 

perceber, reformular e desafiar. Os registros utilizados pelos alunos e tutores se limitaram 

a escrita algébrica sem qualquer registro gráfico auxiliar. 

 

As respostas do tutor foram transcritas para destacar os comentários pessoais, e por isso 

não as organizamos de forma cronológica, como pode ser notado com um olhar mais 

cuidadoso. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Tópico 28 (Fórum Semanal 9) - Muito Urgente  
 
Mais um tópico de discussão foi inserido por um aluno tendo como finalidade o 

esclarecimento, junto aos colegas e tutores, da resolução de uma questão proposta pelo 

professor em um exercício online.  Interagiram neste conversa os alunos EGS, PGS, DSL, 

ASN e FJS, além da tutora CPB durante cinco dias.  

 

A questão a que se referiu o aluno EGS, na sua mensagem de abertura, deveria ser feita 

utilizando o GeoGebra.  De fato, como podemos ver a seguir, os alunos deveriam associar 

diferentes coeficientes A, B, C,D,E e F da equação geral da cônica com a sua forma 
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geométrica. Esses coeficientes variavam dentro de um intervalo de reta, onde o aluno com 

o mouse do computador, escolhe os valores, e simultaneamente, a forma geométrica da 

cônica vai se modificando. Nesta atividade o aluno vai experimentando até perceber a 

relação geométrica entre valores dos coeficientes dados nas alternativas com as formas da 

cônica, que podem ser: duas retas paralelas, parábola, circunferência, uma reta, um 

ponto, vazio,  e elipse. 

 

Esta atividade requeria a diferenciação e o conhecimento geométrico das cônicas. À 

medida que a figura se modifica por causa da mudança nos coeficientes é possível a 

identificação com a equação específica da cônica encontrada. Os registros do tipo gráfico 

utilizados pelos alunos relacionaram-se à manipulação dos objetos no GeoGebra, que para 

o propósito devia ser utilizado, de modo contrário, a questão se tornaria mais trabalhosa e 

menos geométrica. 

 

Exercício: Na figura abaixo movimente os valores para A, B, C, D, E e F. Relacione os valores 
dados para A, B, C, D, E e F na equação abaixo  com a 
respectiva cônica. 

 
 
Alternativas: 
 
A = 2,   B = 0,    C = -2,    D = 2,    E = 2 e    F = 0        
A = 1,   B = 0,    C = 0,     D = 0,    E = 0 e    F = -1   
A = -1,  B = 0,    C = 0,     D = 2,    E = 1 e    F = 0        
A = 2,   B = 0,    C = 2,     D = 2,    E = 2 e    F = -5      
A = 0,   B = 0,    C = 0,     D = 1,    E = 2 e    F = 2         
A = 1,   B = 0,    C = 1,     D = 2,    E = 2 e    F = 2   
A = 1,   B = 0,    C = 1,     D = 2,    E = 2 e    F = 3         
A = 2,   B = 1,    C = 1,     D = 1,    E = 1 e    F = -2  
A = -1,  B = 1,    C = 1,     D = 1,    E = 1 e    F = -2  
 
 
 

 
Vejamos como se iniciou a discussão e a mensagem de abertura do aluno EGS:  
 

EGS (sexta, 29 maio 2009, 08:30) Alguém de vocês por favor, poderia me mostrar o caminho para resolver a 
questão da avaliação 9 que fala das equações. Aquela da figura. Ficarei grato a quem me ajudar. 

CPB [Tutora](sexta, 29 maio 2009, 08:44)Olá EGS, o que diz a questão? O que você não entendeu?  
 

Em seguida, o aluno EGS insere o enunciado da questão através do recurso “copiar” e 
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“colar” do próprio enunciado do questionário, que omitimos para não sermos repetitivos. 

Na sequência cronológica temos a participação da tutora CPB e o diálogo didático 

matemático entre os alunos EGS, ASN e DSL trocando as experiências que vivenciaram 

com a atividade e estimulando os demais colegas. 

CPB[Tutora] (sexta, 29 maio 2009, 09:45) Olá EGS, vá substituindo os valores de A até F na equação dada 
e veja que figura irá obter. Para cada item você terá que substituir os valores e terá uma nova figura. 

EGS (sexta, 29 maio 2009, 10:11) ainda não consegui entender.  
 
ASN (sexta, 29 maio 2009, 18:30) Caro colega EGS, você tem o java instalado em seu computador? Olha 
com isso você abrirá a figura e ver como é fácil esta questão.Basta você abrir a figura e colocar os valores 
pedidos em cada alternativa: Por exemplo: A = 2, B = 0, C = -2, D = 2, E = 2 e F =0,você movendo a figura 
logo vai identificar cada valor dado, e então irá saber se o que pede se é parábola, duas retas concorrentes, 
elipse, vazio, uma reta, circunferência, um ponto, duas retas paralelas, hipérbole ou outras alternativas 
pedidas. Olha esta questão quando a vi pela primeira vez me assustei também, mas logo vi que era super 
fácil. Espero ter-te ajudado. Obs: os valores serão encontrados de acordo com o que você faça no movimento 
dos pontos.  
 
DSL (sexta, 29 maio 2009, 20:55) Professora eu substitui, mas não encontrei  a figura desejada, e aí como 
faço e o que faço, precisa eu expor elas , ou a senhora vai usar as questões  do nosso colega EGS como 
exemplo para que nós consigamos encontrar as figuras. 
 
 
Intercalaram as mensagens acima agradecimentos dos alunos DSL, EGS e FJS pelos 

esclarecimentos da questão feitos pela aluna ASN, pois para alguns, a questão aparentava 

um grau de dificuldade maior do que eles imaginavam. Observemos tais mensagens 

recortadas do diálogo: 
 
 
DSL(sexta, 29 maio 2009, 20:51) Cara estou na mesma situação que você, pois não estou conseguindo 
resolver essas questões. 
 
DSL (sexta, 29 maio 2009, 20:58) Valeu pela dica, pois vou tentar fazer o que você enunciou.  
 
EGS(sábado, 30 maio 2009, 08:38) Muito obrigado querida ASN,depois que eu abrir a questão com java, a 
questão ficou muito fácil. Obrigado pela a sua ajuda.  
 
FJS (sábado, 30 maio 2009, 08:42) obrigado ASN por ter mostrado como fazer essa questão.  
 
PGS (terça, 2 junho 2009, 16:08)Oi EGS, que perguntinha muito difícil em cara, concordo com você. 
Abraços. 
 
 

A questão acionou com o recurso do software, os registros gráficos e os registros da escrita 

simbólica algébrica, de forma alternada e recorrente e, portanto, de mudança de registro em 

um outro sistema, configurando uma conversão. Exigindo do aluno, criatividade para 
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elaborar um plano de ação para a solução, reconhecimento das formas geométricas e a 

experimentação da função dos coeficientes em uma equação matemática. 

_________________________________________________________________________ 

 
Tópico 29 (Fórum Semanal 10) - Como sei?  
 
Este tópico de discussão iniciou com o aluno DSL e teve a duração de quatro dias e a 

participação de dois alunos e a tutora. Identificamos que a sua mensagem de abertura fez 

referência à um exemplo do material didático da disciplina.  

 

Para uma melhor compreensão da dúvida exposta pelo aluno, transcrevemos a questão do 

material citado para esta análise. O exemplo considera a equação de uma cônica e  

identifica os elementos centro, foco, vértices e etc. da mesma, através dos cálculos 

matemáticos, das simplificações e de comparações com as características gerais desses 

elementos, como podemos observar a seguir. 
            

          

 
 

Com dificuldades na escrita matemática e sem a utilização de um editor próprio, o aluno 

transcreve um trecho do exemplo e destaca, em negrito, as afirmações feitas e em seguida 
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as suas duas dúvidas. Após ter lido a mensagem do colega DSL, e ter compreendido a sua 

dificuldade, o aluno MWA responde prontamente.  

 
DSL (sábado, 13 junho 2009, 13:15) De maneira análoga ao exemplo anterior, dividindo toda equação por 
36, obtemos a forma reduzida da cônica, dada por :  
 
                                               9(x-1)²+4(y+2)² - 36 = 0 -> ( x-1) + ( y+2)² = 1 
               36         36        36                4            9 
 
Observe que a equação na forma reduzida é uma elipse: Com centro no ponto c(1, -2); Como sei se o centro é 
c = (1,-2)? O eixo focal é paralelo ao eixo y e ao eixo menor é paralelo ao eixo x; Os valores são a = 3, b = 2 
e c = raíz de 9-4 = 5; Como faço para descobrir esses valores? 
 
MWA(segunda, 15 junho 2009, 08:09) Se a equação reduzida é (x-a)2 +(y-b)2 = 1 o centro será o ponto (a,b), 
no caso da questão (1, -2) 
 
DSL(segunda, 15 junho 2009, 20:58) Valeu MWA pela dica, pois a mesma foi muito bem clara e aceita, deu 
para entender muito bem. A 1ª dúvida já foi tirada agora só continuo com dúvida na segunda, preciso de 
detalhe sobre a mesma com urgência.  
 
 
O aluno DSL agradece os comentários feitos e no diálogo a oportunidade para perceber  

uma nova perspectiva e aproximar-se do conteúdo.  Logo em seguida, parte para outra 

questão demonstrando interesse e pressa no esclarecimento da segunda dúvida, tarefa que 

coube à tutora CPB responder: 

 
CPB[Tutora](terça, 16 junho 2009, 07:38) Olá DSL, veja a seção 3.2.1 que tem as formas reduzidas das 
cônicas. No caso os denominadores 9 e 4 se você extrair as raízes quadradas, obterá 3 e 2 que são os a e b 
da equação. 
Claramente a questão tratada neste tópico resume-se a encontrar a solução de um problema 

a partir de  um modelo bem definido sem rigorosas demandas cognitivas. Não se trata de 

um problema, mas de um exercício de codificação e associação. O registro gráfico 

apresentado apenas decora e aponta os elementos em discussão. 

_________________________________________________________________________ 

 

 QUÁDRICAS 
 
Tópico 30 (Fórum Semanal 10) - Questionário 10 
 

Este tópico trazia na sua mensagem de abertura, inserida pelo aluno ASS, dúvidas 

referentes à uma questão da avaliação online. ASS apresentou o enunciado da questão 
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utilizando o editor matemático WIRIS para a escrita algébrica das equações e notações 

matemática. Neste diálogo breve, com dois dias de duração, tivemos a interação dos alunos 

ASS, MWA, LVF e DSL.  

A questão pedia que a quádrica (e não quadrática, como escreveu o aluno) fosse 

caracterizada. Para tanto, um procedimento adotado é a determinação da interseção dela 

com os planos x = 0, y = 0 e z = 0, o que fez a aluna inicialmente. No entanto a sua dúvida 

estava na figura plana obtida da interseção e determinante para a solução da questão (um 

reta e não uma circunferência, de fato). Observemos a transcrição completa do diálogo 

didático matemático. 

ASS(domingo, 7 junho 2009, 15:47) Olá senhores dado a quadrática: 

 

Para o plano 0:1 =xπ , a interseção de Q com 1π é uma circunferência com raio igual a 4 ? Substituindo o 
valor de x na quadrática: 

       

sei que é uma circunferência, mais o raio não é 4, estou certo ? 

MWA (domingo, 7 junho 2009, 18:35) ASS, esta não é uma equação de circunferência. Como tem o mesmo 
denominador, quando multiplicamos por 0, fica zyzy ==− ,022 , e isto não é uma circunferência, e sim 
uma reta. Foi como compreendi.  
 
LVF (domingo, 7 junho 2009, 23:34) É isso mesmo, MWA. Também entendi dessa forma. Valeu pela dica e 
bons estudos. 
 
DSL(segunda, 8 junho 2009, 10:58) Professora meus colegas estão certos, sim ou não? Pois eu preciso saber 
porque estou copiando tudo já para facilitar na compreensão do assunto 
 

A questão possui um elemento geométrico bastante forte que não foi considerado e que não 

se fez presente através de um registro do tipo gráfico. O desenvolvimento da questão 

resumiu-se a utilização e manipulação dos registros simbólico vetorial, geométrico 

numérico e simbólico geométrico, mas não se configurou em atividade do tipo conversão. 

 

Nas mensagens dos colegas, o envolvimento em respeito à duvida do colega ASS e 
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atitudes de posicionar-se  ao explicitar o próprio entendimento da questão. Por fim, a 

mensagem de espera do aluno DSL sobre uma confirmação da tutora a respeito da 

discussão posta pelos colegas. Isto demonstra de um lado, um pouco de insegurança em 

relação aos pares, e por outro, a importância dada ao fórum como espaço para 

esclarecimentos das principais dúvidas dos alunos. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Uma síntese do resultado da observação desses diálogos didáticos matemáticos e uma 

análise sobre esses tópicos de discussão serão apresentadas no capítulo 5, a seguir. 

Passaremos então para a apresentação dos dados coletados sobre o perfil dos estudantes e 

as expectativas da disciplina. 
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oo  PERFIL DOS ESTUDANTES: APRENDIZAGENS CONECTADA E DESTACADA  
 

Participaram da Pesquisa de Avaliação ATTLS no Moodle, entre os dias 22 de março e 10 

de abril de 2009, espontaneamente, 142 estudantes representando cerca de 56% do total de 

alunos ativos ou seja, não apenas matriculados, mas participando da disciplina em seu 

início. 

 

O resultado do ATTLS na forma Sumário, Gráfico 11 a seguir, mostra a média e o desvio 

padrão54 das respostas dos estudantes para os dois tipos de aprendizagem: Conectada e 

Destacada conforme o nível de concordância que varia de Discordo plenamente à 

Concordo plenamente. 

 
Gráfico 11 - Sumário  ATTLS 

 

 

O gráfico indica que os estudantes, em média, se vêem mais como sujeitos com 

predominância da Aprendizagem Conectada do que Aprendizagem Destacada. Isto 

significa que os estudantes percebem os processos de aprendizagem como experiências 

construídas a partir do diálogo com os colegas, discutindo sobre as experiências e opiniões 

para aprender com eles. 

                                                 
54 A média é identificada pelo ponto e o desvio padrão, em torno da média, pelas dimensões do retângulo. Os 
gráficos que aparecem foram obtidos através de downloads feitos no Moodle. 
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Analisando separadamente o posicionamento dos alunos em relação às duas formas de 

aprendizagem obtemos dados que permitem uma interpretação mais detalhada para este 

perfil. As dez sentenças características do comportamento Conectado estão listadas a 

seguir e o gráfico 12 revela o posicionamento dos alunos. 

 
 3    Quando as opiniões de uma pessoa me parecem totalmente estranhas, procuro me colocar no 

lugar dessa pessoa, para entender o porquê dessas opiniões. 
 6     A empatia facilita a compreensão das opiniões de outros, diferentes das minhas. 
 7    Quando discuto questões polêmicas, tendo a colocar-me na posição dos outros para entender o 

ponto de vista deles. 
Comportamento 

Conectado 9     Sou mais propenso(a) a tentar compreender a opinião de alguém do que a julgá-la. 

 10    Procuro refletir junto com os outros em vez de ser contrário a eles. 
 13  Sinto que a melhor forma de atingir a minha própria identidade é interagir com diversos tipos de 

pessoas. 
 

15   Gosto de ouvir as opiniões de outras pessoas com background diferente do meu . Isto me ajuda 
a compreender porque as mesmas coisas são vistas de formas tão diversas. 

 
16   Estou sempre interessado(a) em saber por que as pessoas dizem e acreditam em certas coisas 

 17  O aspecto mais importante da minha educação tem sido aprender a entender pessoas que são 
diferentes de mim. 

 18  Gosto de entender a experiência prévia das outras pessoas, e o que as levou a sentirem o que 
sentem. 

 

 

 Gráfico 12 - Aprendizagem Conectada 
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Como podemos observar, os alunos revelam um espírito de “comunidade” de 

aprendizagem, onde eles se vêem abertos para aprender uns com os outros, pois 

concordam plenamente com as sentenças: procuro me colocar no lugar (3), me coloco na 

posição dos outros (7), refletir com os outros (10), conviver com diferentes tipos de 

pessoas (13), gostar de ouvir opiniões (15), entender pessoas diferentes (17) e experiência 

prévia das pessoas (18). Concordam em parte com as sentenças compreensão por empatia 

(6), tento compreender (9) e saber por quê (16). Entendemos que os alunos acreditam na 

importância do outro e sua complexidade no processo de aprendizagem individual e 

coletiva. 

 

Por outro lado, observando as sentenças que dizem respeito à forma de aprender 

Destacada, também temos dados que permitem uma interpretação mais detalhada para este 

perfil e que confirmam a opção da Aprendizagem Conectada do grupo ao invés da 

Aprendizagem Destacada. O gráfico 13, a seguir, relaciona as proposições com a opinião 

dos alunos sobre as mesmas. As sentenças para este modo de aprender são as seguintes: 

 
 1 Eu gosto de fazer a parte do advogado do diabo - argumentar em modo contrário ao que 

alguém está dizendo  
 

 2 Quando faço análises, procuro ser muito objetivo. 
 
4 Quando avalio uma argumentação, me concentro na qualidade do discurso, e não na pessoa 
que o apresenta. 
 
5  Acho que posso reforçar a minha posição discutindo com alguém que não concorda comigo 
 

 8 Pode-se afirmar que o meu modo de analisar as coisas é como 'submetê-las a julgamento' 
porque considero todas as evidências com muita atenção 
 

Comportamento 
Destacado 

11 Freqüentemente discordo de autores de livros que leio, e procuro uma explicação lógica que 
comprove que eles estão errados 
 

 12  Avalio as argumentações segundo critérios precisos. 
 
14 Tento indicar o ponto fraco dos argumentos dos outros para ajudá-los a esclarecer as idéias 
apresentadas 
 
 

 19 Quando resolvo problemas, dou mais valor ao uso da lógica e da razão do que à satisfação 
dos meus interesses pessoais 
 

 20  Eu me dedico a descobrir o que está 'errado' nas coisas. Por exemplo, procuro argumentações 
insuficientes em interpretações literárias 
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Gráfico 13 - Aprendizagem Destacada 

 
 

Os posicionamentos característicos desta forma de aprendizado ficaram distribuídas em 

três faixas. De fato, os alunos concordaram plenamente apenas com as sentenças  manter a 

objetividade (2), uso critérios para avaliar (12), dou mais valor à lógica (19), focalizo na 

qualidade do argumento (4). Oscilam entre concordo em parte e não concordo nem 

discordo nas sentenças  reforçar discutindo (5), submeter a julgamento (8), indico o ponto 

fraco (14), e, por fim a sentença,  o que está errado? (20). 

 

As sentenças fazer a parte do advogado do diabo (1), no sentido de argumentar contra o 

que alguém está dizendo e discordar do autor (11) obtiveram baixa aceitação dos alunos 

variando entre não concordo nem discordo  e discordo em parte. Portanto, podemos 

concluir que os alunos não buscam, em geral, identificar os pontos fracos dos argumentos 

dos colegas usando a razão e a lógica. Estão menos propensos a reforçar seus pontos de 

vista discutindo quer seja com o colega ou com o tutor e evitam criar polêmicas. 

 

Entre os 52 alunos que participaram dos diálogos didáticos matemáticos, 45 alunos 

responderam à essa pesquisa. Quando consideramos esses alunos e seus gráficos 

percebemos que ou eles mantiveram uma situação de equilíbrio (6,7%) entre os modos de 

aprender, ou divergiram sendo mais destacados que conectados (17,7%) ou repetiram o 

comportamento geral dos estudantes (75,6%) como apresentamos a seguir. Os gráficos 
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desses estudantes aparecem com a legenda Estudante atual, enquanto que o grupo dos 

demais alunos é representado por Grupo atual. 

 

Grupo 1 (3 estudantes): situação de equilíbrio entre os dois modos de aprender. No 

primeiro gráfico (Gráfico 14) um exemplo onde os dois modos estão numa faixa de 

concordância acima do comportamento geral observado e, no segundo gráfico (Gráfico 

15), abaixo do comportamento geral.  

 

Gráfico 14 - Exemplo 1- situação de equilíbrio 

 
 

Gráfico 15 - Exemplo 2 - situação de equilíbrio 

 
No Gráfico 16, a seguir, a situação de equilíbrio entre os modos do grupo de estudantes 
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que participou dos diálogos didáticos matemáticos aparece próximo à média relativa aos 

demais  estudantes da pesquisa.  

 

Gráfico 16 - Exemplo 3- situação de equilíbrio 

 
Grupo 2 (8 estudantes): Situação em que o grupo de estudantes que participou dos 

diálogos didáticos matemáticos divergiu do comportamento geral, sendo mais destacados 

que conectados. Observemos dois exemplos nos gráficos 17 e 18. 
 

Gráfico 17 - Comportamento mais destacado que conectado 
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Gráfico 18 - Comportamento mais destacado que conectado 

 
 

Grupo 3 (34 estudantes): Repetiram o comportamento geral dos estudantes, ou seja, sendo 

mais conectados que destacados. No entanto, outra análise permite uma nova leitura: eles 

ainda podem ser organizados em três subgrupos, à saber, mais conectado e menos 

destacado do que em geral foram os demais estudantes; os que são mais conectado e mais 

destacado, e ainda os que são menos conectado e menos destacado. Numericamente, o 

primeiro grupo contém 8 estudantes, o segundo grupo contém 13 estudantes e o último 

grupo com 13 estudantes. Os gráficos a seguir exemplificam o primeiro, segundo e terceiro 

subgrupos, respectivamente. 

 

Gráfico 19 - Mais conectado e menos destacado relativo aos outros estudantes 
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Gráfico 20 - Mais conectado e mais destacado relativo aos outros estudantes  

 
 

Gráfico 21 - Menos conectado e menos destacado relativo aos outros estudantes  

 
 

A partir dos gráficos podemos concluir que os estudantes que participaram dos diálogos 

didáticos matemáticos, 38% apresentaram um modo de aprendizagem mais conectado e 

mais destacado em relação ao grupo restante de estudantes e igualmente, com 38% menos 

conectado e menos destacado do que os demais. Apenas 24% dos estudantes foram mais 

conectados e menos destacados do que o comportamento geral observado.  
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o EXPECTATIVAS DOS ESTUDANTES E CONCEPÇÕES DA DISCIPLINA 
 

 COLLES EXPECTATIVA E  COLLES EXPERIÊNCIA EFETIVA 
 

Participaram da Pesquisa de Avaliação COLLES Expectativas, no Moodle, entre os dias 22 

de março e 10 de abril de 2009, espontaneamente, 129 estudantes representando 

aproximadamente 51% do total de alunos ativos no início da disciplina.  

 

O Sumário do resultado do relatório do COLLES, Gráfico 22, mostra a média e o desvio 

padrão55 das escolhas (frequência de ocorrência) para os seis quesitos: relevância, reflexão 

crítica, interatividade, apoio dos tutores, apoio dos colegas e compreensão. As sentenças 

relacionadas com cada elemento estão listadas no Quadro 3 do capítulo 1. 

 

Como o questionário foi aplicado no início das aulas, a leitura coerente do gráfico deve ser 

feita relacionando os seis elementos descritos com as faixas de ocorrência que os 

estudantes esperavam que esses elementos acontecessem na disciplina. 

  
Gráfico 22 - Sumário do COLLES Expectativas 

 
 

Interpretando o gráfico, elemento por elemento, temos que em relação à relevância do 

processo de aprendizagem para o campo profissional em que atuam, os alunos ponderavam 

que a disciplina frequentemente ou quase sempre trouxesse contribuições. Isto é, os alunos 

                                                 
55 A média é identificada pelo ponto e o desvio padrão, em torno da média, pelas dimensões do retângulo. 
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esperavam uma relação efetiva dessa experiência com assuntos que de fato lhes interessam 

e que fossem importantes para a prática e via para o melhoramento do desempenho 

profissional deles. Da mesma forma, quanto ao elemento compreensão nas trocas de 

mensagens, os alunos  esperavam compreender bem e serem bem compreendidos, 

frequentemente ou quase sempre, por tutores e colegas da disciplina. 

 

Quanto à possibilidade das atividades online da disciplina proporcionarem e estimularem 

os processos de reflexão crítica dos alunos através de uma análise de como aprendem, 

sobre as próprias idéias, as ideias dos outros participantes e sobre o conteúdo do curso, os 

alunos tinham a expectativa que acontecesse algumas vezes  ou frequentemente. De forma 

similar, esperavam que o apoio do tutor favorecesse o desenvolvimento de habilidades na 

disciplina voltadas à participação e o próprio melhoramento dos discursos e da reflexão 

autocrítica. 

 

Expectativas em torno do apoio dos colegas quanto ao encorajamento mútuo e 

perspectivas em relação ao valor do diálogo online no sentido da interação humana56 no 

contexto educativo, geraram menor expectativa de ocorrência. Algumas vezes, foi a opção 

mais escolhida.  

 

O elemento interatividade do questionário foi determinante para a escolha e justificativa da 

sua aplicação nesta pesquisa. Porém, nos surpreendeu o fato de apresentar as menores 

faixas de expectativas de ocorrência. Não seria contraditório os estudantes se considerarem 

aprendizes conectados, segundo os dados do ATTLS e não demonstrarem altas 

expectativas em relação a interação com os colegas do curso? Analisaremos o elemento 

Interatividade em detalhes a seguir, fazendo um contraponto com os resultados do 

COLLES Experiência Efetiva e com o resultado do mesmo questionário aplicado aos 

alunos que participaram da categoria Diálogos Didáticos Matemáticos. 

 

Participaram da Pesquisa de Avaliação COLLES Experiência Efetiva, no Moodle, entre os 

dias 05 de junho e 10 de julho de 2009, espontaneamente, 88 estudantes representando 

aproximadamente 34,4% do total de alunos ativos no início da disciplina e 63,3% dos 

alunos que chegaram ao fim, ou, seja que não abandonaram a disciplina até a aplicação da 
                                                 
56 Interatividade para o Moodle, interação (humana) para nós. 
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pesquisa. O Sumário do relatório do COLLES, Gráfico 23 à seguir, mostra a média e o 

desvio padrão57 das opções de frequência de ocorrência  para os mesmos seis elementos.  

 

Gráfico 23 - Sumário do COLLES Experiência Efetiva 

 
Podemos afirmar que este Sumário apresentou um comportamento muito parecido com o 

COLLES Expectativa. O que significa que os elementos interatividade e apoio dos 

colegas, para os alunos, foram os elementos que ocorreram com menor frequencia, 

conforme esperavam. Por outro lado, o elemento compreensão obteve uma mudança de 

comportamento, saindo da faixa entre quase sempre e frequentemente para frequentemente 

e algumas vezes. Ou seja, com a experiência da disciplina, a compreensão na troca das 

mensagens mostrou estar aquém das expectativas. 

 

 O ELEMENTO INTERATIVIDADE  
 

O termo interatividade, neste caso relativo à interação humana, diz respeito às atitudes ou 

reações que os estudantes esperam uns dos outros quanto ao diálogo ou debate no contexto 

educativo. As quatro sentenças relativas à este quesito são as seguintes: 

 
 
Interatividade 

9. Eu explico as minhas idéias aos outros participantes. 
 
10. Peço aos outros alunos explicações sobre as idéias deles. 
 
11. Os outros participantes me pedem explicações sobre as minhas idéias. 
 
12. Os outros participantes reagem às minhas idéias. 

                                                 
57 A média é identificada pelo ponto e o desvio padrão, em torno da média, pelas dimensões do retângulo. 
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Através do Gráfico 24, a seguir percebemos que as expectativas dos alunos são maiores 

quando a interatividade está relacionada a uma postura mais ativa, ou seja, o aluno que 

responde a pesquisa é o sujeito que toma a iniciativa do processo de interação.  

 

Gráfico 24 - Interatividade (COLLES Expectativa ) 

 
 

De fato, isto pode ser observado na freqüência algumas vezes e frequentemente das 

sentenças eu explico as minhas idéias aos outros participantes (9) e peço aos outros 

alunos explicações sobre as idéias deles (10). 

 

De forma contrária, quando a interação está associada a uma postura mais passiva, onde o 

sujeito propositor é o colega, como nas sentenças os outros participantes me pedem 

explicações (11) e os participantes reagem às minhas idéias (12) obtiveram menor 

expectativa do que as duas sentenças anteriores, variando entre algumas vezes e raramente. 

 

Dentre essas expectativas, com a experiência efetiva da disciplina, apenas a sentença  os 

participantes reagem às minhas idéias (12) foi um acontecimento mais frequente do que os 

alunos esperavam que fosse. Os demais aconteceram de acordo com as expectativas. Isto 

pode ser confirmado observando e comparando com o Gráfico 25, a seguir, sobre o quesito 

interatividade do COLLES Experiência Efetiva. 
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Gráfico 25 -  Interatividade (COLLES Experiência Efetiva ) 

 
 

 
Analisamos percentualmente, através da opção Perguntas, esta última sentença (12) de 

acordo com as alternativas para as frequências de ocorrência dos dois COLLES. Assim 

sendo, podemos afirmar que houve, de maneira geral, um aumento percentual das opções  

frequentemente e quase sempre, de 14% para 18,2% e de 10,8% para 11,4%, 

respectivamente; diminuição para as opções quase nunca e raramente  (de 12,4%  para 9% 

e de 22,5 % para 20,5% respectivamente) o que justifica a mudança no gráfico 25. De fato, 

observemos os gráficos 26 e 27 a seguir exclusivamente para a sentença 12 nos dois 

COLLES. 
 

Gráfico 26 - Sentença 12 (COLLES/ Expectativa) 

Os out r os par t i c i pant es r eagem às mi nha i dei as

10,8%

14%

40,3%

22,5%

12,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Quase nunca Raramente Algumas  vezes Frequentemente Quase sempre

 
Fonte: Adaptado do relatório/Moodle opção Perguntas 
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Gráfico 27 - Sentença 12 (COLLES/Efetiva) 

Os out r os pa r t i c i pa nt e s r e a ge m à s mi nha s i dé i a s
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Fonte: Adaptado do relatório/Moodle opção Perguntas 

 
Observando o resultado do COLLES/Experiência Efetiva exclusivamente sobre o elemento 

interatividade dos 35 alunos, entre os 52 que participaram dos diálogos didáticos 

matemáticos, podemos fazer uma análise sobre a concepção da disciplina em termos de 

diálogo e de aprendizagem para eles e também segundo a perspectiva da comparação com  

a média do grupo de estudantes. Tomaremos para tanto as situações descritas nas quatro 

sentenças sobre a interatividade e analisaremos o comportamento gráfico para cada uma. 

 

Sentença 09: Eu explico as minhas idéias aos outros participantes. Para os estudantes que 

participaram dos diálogos didáticos matemáticos, a situação descrita na sentença acima 

ocorreu entre frequentemente e algumas vezes na disciplina. De fato,  dos 35 participantes, 

13 disseram que frequentemente e 14 que algumas vezes, 4 estudantes disseram que quase 

sempre, e 4 estudantes disseram raramente, também. 

 

Sentença 10: Peço aos outros alunos explicações sobre as idéias deles A situação descrita 

na sentença acima também ocorreu entre frequentemente e algumas vezes na disciplina, 

para esses estudantes. De fato, dos 35 participantes, 13 disseram que algumas vezes e 10 

frequentemente. Ainda, 8 estudantes disseram que quase sempre e 4 que raramente.  

 

Sentença 11: Os outros participantes me pedem explicações sobre as minhas idéias. Em 

conformidade com os demais alunos, a situação descrita na sentença acima ocorreu 

algumas vezes na disciplina, para esses estudantes. Dos 35 participantes, 17 disseram que 
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algumas vezes. Frequentemente e raramente, 7 estudantes igualmente para cada uma 

opção, e quase sempre apenas 4.  

 

Sentença 12: Os outros participantes reagem às minhas idéias. Para os estudantes que 

participaram dos diálogos didáticos matemáticos, a situação descrita na sentença acima 

ocorreu algumas vezes para 14 estudantes, dos 35 participantes. Os demais disseram 

raramente, 10 estudantes, seguido das opções frequentemente, quase sempre e quase 

nunca com  7, 2 e 2 estudantes, respectivamente.  

 

Portanto, podemos concluir que eles obtiveram, de uma forma geral, as mesmas 

impressões a respeito da disciplina ao final do semestre. Porém ocorreram com maior 

frequencia, as situações em que eles explicavam suas ideias e pediam explicações de seus 

colegas.  Simulamos o resultado desta análise exibindo um gráfico para representar este 

comportamento. O grupo de estudantes que participou dos diálogos didáticos matemáticos  

está representado pelo traço escuro em destaque. 

 

Gráfico 28 - Comparação DDM /Efetiva 

 
Ao comparamos com a média geral das respostas, percebemos que tais alunos tem um 

olhar diferente quanto a oportunidade dada na disciplina para pedir explicações sobre o que 

os colegas apresentaram ou para explicar as suas próprias ideias. Isto deve-se, certamente, 

ao fato de que este grupo de alunos participou de diálogos onde a comunicação estava 

voltada para a aprendizagem que exigia do conjunto de alunos uma postura mais interativa. 
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO  NA EAD: 

UMA PERSPECTIVA  PARA O  ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  NO MOODLE 

  

⋅ ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 
 

 

Este capítulo dedica-se à análise dos dados e dos resultados obtidos que foram 

apresentados no capítulo anterior. Consideramos na nossa análise a proposta de ensino 

refletida na metodologia e na utilização dos fóruns e, através dos resultados da 

categorização, a dinâmica estabelecida neste espaço. Consideramos ainda os processos que 

permearam os sujeitos, suas concepções e expectativas para o diálogo e para a 

aprendizagem colaborativa, focando a nossa atenção nos diálogos didáticos matemáticos. 

 

o OS FÓRUNS: ASPECTOS GERAIS  
 

No Moodle, a disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica utilizou diferentes 

“espaços”. Conforme estudo realizado por Peters (2004), observamos o espaço de 

instrução quando o professor disponibilizou uma biblioteca com o material impresso 

digitalizado, listas de exercícios, algumas provas antigas, além de roteiros semanais para as 

atividades e campos para o envio de tarefas e avaliações online; de informação com o 

“Fórum de notícias”; espaços de comunicação/colaboração com os fóruns “Ponto de 

encontro”, fóruns “Semanais”, “Fórum dos Tutores” e o “Diário” que mesmo sendo 

pessoal, facilita uma conversa com o tutor reservadamente;  espaços de exploração e 

multimídia dentro do fórum “Justifique a sua resposta” ao disponibilizar o GeoGebra para 

as simulações e experimentação dos conceitos dos objetos matemáticos. 

 

No início das aulas o professor permitiu que os alunos interagissem uns com os outros, 

através de apresentações e da socialização das expectativas, mas não negociou diretrizes, 

não atribuiu à eles responsabilidades em equipes de trabalho, não designou “papéis” nem 

incentivou o “questionamento inteligente” como aconselha Palloff e Pratt (2004). O estado 
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colaborativo e o estabelecimento de uma sensação de comunidade de aprendizagem são 

fundamentais para o envolvimento dos alunos durante o curso, afirmam os autores acima 

citados. 

 

Vários fóruns foram criados e apesar de terem sido disponibilizados espaços para a 

colaboração entre os estudantes e seus tutores, não houve intenção de utilizar estratégias de 

colaboração entre os estudantes incentivando-os a se envolverem em atos dialógicos como 

os apresentados por AlrØ e Skovsmose (2006). Isto pode ser percebido na utilização e 

dinâmica dos próprios fóruns e na ausência de tarefas ou atividades cujos enunciados 

indicassem ou requeressem qualidades de participação.   

 

Com a criação dos fóruns “Ponto de encontro”, “Fórum de Notícias”, “Fórum Semanal” e 

fórum “Justifique a sua resposta”, identificamos que a proposta da disciplina era de que as 

temáticas tratadas fossem separadas por fóruns, o que deixa implícito que as atividades de 

aprendizagem e as atividades gerais tinham espaços diferentes. A remoção das mensagens 

de apresentação inseridas nos fóruns semanais para o fórum “Tópicos Duplicados”, 

exemplificam este fato. Outro exemplo pode ser dado a partir dos fóruns “Justifique a sua 

resposta”, que é do tipo P/R ou pergunta e resposta. Estes tinham como objetivo avaliar  o 

estudante, uma vez que os mesmos deveriam responder corretamente a uma pergunta do 

professor para ganhar a pontuação estabelecida na atividade e não era possível ver as 

inserções dos colegas antes que fosse inserida uma mensagem qualquer. Dessa forma, os 

estudantes não interagiram para discutir a questão proposta nem receberam feedbacks dos 

tutores. Ou seja, foi um fórum voltado para uma atividade avaliativa sem a intenção de 

socialização das soluções ou das dúvidas. 

 

Por outro lado, no texto “Utilizando os Fóruns” identificamos a preocupação em esclarecer 

que o fórum “Fórum da Semana” tinha como finalidade a discussão em grupo, 

compartilhamento das dúvidas, soluções de questões. Em geral, contribuir  para o 

“aumento do conhecimento de cada participante”. Outras preocupações do professor sobre 

a utilização do fórum pelos estudantes na disciplina também ficaram evidentes: a 

preocupação com possíveis tópicos de discussão repetidos; o recurso “Buscar nos Fóruns” 

para a pesquisa de palavras-chave foi disponibilizado para auxiliar nesta proposta. 
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Mensagens longas e o desrespeito com os padrões da boa comunicação também foram 

motivos de advertência no texto. Em suma, atitudes pertinentes que, se adotadas pelos 

alunos, na nossa concepção, podem tornar o fórum mais agradável para a leitura das 

mensagens.  

 

Mesmo assim, o número de tópicos de discussão nos fóruns variou bastante. De fato o 

“Fórum da semana 07” apresentou 17  tópicos, enquanto que o fórum da primeira semana, 

86 tópicos. Isto significa que, embora houvesse uma preocupação com o número de tópicos 

repetidos, não foi planejada uma forma de organizar as discussões e nem os temas nos 

tópicos. Desses extremos, entendemos que no caso de fóruns com pouquíssimas 

mensagens, fica a sensação de descaso e de desinteresse pelos participantes. Ao contrário, 

se o fórum for composto por muitos tópicos, pode ter um efeito bastante prejudicial no que 

se refere ao estímulo para a leitura, quer seja pelo estudante ou pelo próprio tutor. Com os 

86 tópicos, várias telas foram geradas e, consequentemente, para percorrê-las foi 

necessário utilizar a barra de rolagem várias vezes para a visualização completa de todos os 

tópicos inseridos, fazendo com que os participantes dedicassem uma boa parte do tempo 

para identificar as temáticas das discussões. Nesta situação três reações parecem ser 

naturais ao estudante: abandonar o fórum, inserir mais um tópico dando destaque para a 

sua questão ao invés de inserir um comentário ou, fazer uma rápida consulta e seleção 

limitando-se a interagir com um número reduzido de discussões. O interessante é que o 

aluno permaneça atualizado nas discussões, selecione as que lhe convém para responder e  

participar das discussões efetivamente. 

 

Quanto aos fóruns dos “Tópicos Duplicados” temos o posicionamento de que ele 

funcionou de forma paliativa e punitiva. Paliativa pois a correção pode ser apenas aparente, 

uma vez que o aluno pode voltar a inserir tópicos com questões já discutidas na mesma 

disciplina ou em outras. É punitiva porque parte do principio da ameaça de remoção e de 

descaso quando a mensagem for movida para um fórum em que não há interação alguma. 

Portanto, a leitura dos tópicos existentes deve ser estimulada com outras metodologias que 

não as apresentadas na disciplina, pois dessa forma as particularidades e as dificuldades 

dos estudantes não são respeitadas, ao contrário, são julgadas e punidas. 
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Os fatos relatados reafirmam que a colaboração e os diálogos didáticos mediados  no 

sentido de Aretio (2001) não foram priorizados na disciplina, uma vez que eles não 

receberam os devidos cuidados. Como já dissemos, são frágeis e se dissolvem rapidamente 

dando lugar a outras formas de comunicação (ALRØ; SKOVSMOSE, 2006). Os fóruns 

desempenharam apenas a função de canal de comunicação entre alunos e tutores. 

 

 

o A DINÂMICA DA COMUNICAÇÃO NOS FÓRUNS 

 
Dando prosseguimento à nossa análise, faremos um resumo das observações sobre a 

dinâmica dos fóruns da disciplina através da síntese da categorização dos tópicos de 

discussão. Este estudo nos permitiu tirar conclusões tanto mais detalhadas quanto mais 

gerais sobre a dinâmica nesses espaços de interação. Ou seja, foi possível visualizar as 

características das conversas, a ocorrência das discussões matemáticas, o envolvimento dos 

estudantes nessas discussões, o apoio dos tutores e colegas através dos comentários 

realizados e, por fim, o interesse pelo retorno à discussão dos estudantes que inseriram as 

mensagens de abertura nos tópicos. 

 

Para esta tarefa foram observados e analisados os dez fóruns do tipo “Fórum da Semana” e 

o fórum “Tópicos Duplicados”. Foram categorizados 410 tópicos de discussão que geraram 

1.030 comentários ou 1.440 mensagens no total. Participaram dos tópicos de discussão, 

inserindo mensagens de abertura, 112 estudantes durante todo o tempo que a disciplina 

ficou disponível para eles.  

 

Observando os tópicos de discussão em suas categorias, conforme o gráfico a seguir, 

podemos afirmar que os tópicos com as características de Monólogo foram os mais 

presentes na disciplina. De fato, 34,6% dos tópicos foram provenientes desta categoria, 

seguida da categoria Diálogo com 30,7%. Quanto às demais, tivemos Monólogo 

Matemático com 15,1%,  Diálogo Matemático com 12,2% e por último a categoria 

Diálogo Didático Matemático com 7,3%.  
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Gráfico 29 - Categorias de Comunicação dos Tópicos de Discussão nos Fóruns 
Categorias dos Tópicos de Discussão

Monólogo 
Matemático

15,1%

Monólogo
34,6%Diálogo

30,7%

Diálogo 
Matemático

12,2%

Diálogo Didático 
Matemático

7,3%

 
 

Com base nesses dados podemos afirmar que os alunos estabeleceram um diálogo 

superficial entre si e com seus tutores em 42,9% dos tópico, soma percentual das categoria  

Diálogo e da subcategoria Diálogo Matemático. O que significa um índice relativamente 

aquém das nossas expectativas e longe da intenção de ter na colaboração uma concepção 

de ensino e aprendizagem da matemática. As mensagens que ficaram sem reposta alguma, 

ou seja, os monólogos em geral, mesmo em se tratando de conteúdos matemáticos que 

envolviam a disciplina, ocorreram em quase 50% dos tópicos. De fato, no total, 49,7% dos 

tópicos tinham essas características. Ou seja, a metade dos tópicos não conseguiu atrair ou 

motivar os demais participantes, fazendo-os inserir ao menos um comentário. 

 

A respeito das discussões categorizadas como matemáticas, estas ocorreram em 34,6% dos 

tópicos dado pela soma percentual das categorias Monólogo Matemático, Diálogo 

Matemático e Diálogo Didático Matemático. Isto significa que aproximadamente 65% das 

conversas não tinham a matemática como tema da discussão, o que configura um descaso 

com o uso da ferramenta fórum voltado para o desenvolvimento da aprendizagem 

matemática na Educação a Distância. 

 

Observando a Tabela 11, a seguir, quanto aos comentários nos tópicos de discussão, 

afirmamos que estes foram feitos, em sua maioria, por colegas do estudante que inseriu a 

mensagem de abertura do tópico, com 58,9%. No entanto, se comparados com o número de 

comentários dos tutores, equivalente a 31%, percebemos um desequilíbrio, uma vez que 

eram  apenas três tutores na disciplina e 253 alunos. 
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Tabela 11 - Comentários∗ por categoria de Comunicação nos fóruns   
 

 Categorias de Comunicação   

                    
                        Monólogo  

 
Monólogo 

Matemático 

 
Diálogo 

 

 
Diálogo 

Matemático 

 
Diálogo 
Didático 

Matemático  

 
Total 

 

 
Tutor 

 
42 (13,2%) 

 
32(10%) 

 
93(29,2%) 

 
82(25,70%) 

 
70(21,9%) 

 
319 (31%) 

 
Estudantes 

 

 
0(0%) 

 
0(0%) 

 
436(71,8%) 

 
85(14%) 

 
86(14,2%) 

 
607 (58,9%) 

Estudante 
propositor 

0(0%) 0(0%) 18(17,3%) 32(30,8%) 54(51,9%) 104 (10,1%) 

 
Total 

 
42(4,1%) 

 
32(3,1%) 

 
547(53,1%) 

 
199(19,3%) 

 
210 (20,4%) 

 
1030(100%) 

 

A presença constante dos tutores a distância nas interações da disciplina revela, por um 

lado, a concepção da necessidade de um elemento mediador na EaD que favorecesse, 

através do diálogo, o processo de aprendizagem dos alunos. Entendemos que o tutor tinha 

o papel de contribuir com a criação de Zonas de Desenvolvimento Proximal (VIGOTSKY, 

1998), uma vez que a sua presença foi marcada por esclarecimentos das dúvidas dos 

estudantes que, aparentemente, não conseguiam responder as questões sem o auxílio deles.  

 

Por outro lado, a marcante presença dos tutores revela que a distância transacional da 

disciplina teve um limite que não permitiu que os estudantes ficassem mais do que um dia 

sem resposta, o  que pode ter inibido a possibilidade de discussão apenas entre estudantes. 

Dessa forma o contrato didático de que o tutor seria aquele que validaria o saber era cada 

vez mais reforçado. No equilíbrio dos elementos da distância transacional, como 

conseqüência deste fato, tanto a autonomia foi menor exercida pelos estudantes quanto o 

diálogo. 

 

Quanto aos comentários dos estudantes propositores que abriram os tópicos de discussão, 

registramos apenas 10,1%, o que nos alerta para a presença dos silenciosos virtuais, 

aqueles que até acompanham a discussão mas não interagem. Sobre os alunos que não 

participam do fórum de forma ativa, em virtude da cultura da oralidade que marca a 

                                                 
∗A quantidade de comentários supera o número de participantes (tutor/professor, estudantes e estudante 
propositor), uma vez que um participante pode ter inserido mais de um comentário. 
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formação da grande maioria dos participantes, acreditamos que muitos sentem-se inibidos 

com uma comunicação baseada na escrita e aberta a todos os participantes. Essa situação é 

definida como “silencio virtual”, onde há a quebra da interação e da dinâmica do grupo. O 

silêncio virtual pode ser um momento de reflexão e, nesse caso, não impede a 

aprendizagem, mas quando muito prolongado acreditamos que impede a colaboração e o 

compartilhamento de conhecimento. Assim, a passividade dos participantes merece 

reflexão por parte dos educadores para que, entendendo suas razões, possam conduzir o 

trabalho educativo na perspectiva da colaboração e do incentivo a posturas questionadoras 

diante da realidade. A respeito dos silenciosos, como saber se os estudantes estão 

realmente aprendendo? Seriam esses “silenciosos” aprendizes autodidatas que preferem 

permanecer tão anônimos e autônomos quanto possível ou estão perdidos no ambiente 

virtual e não encontram os caminhos da comunicação? O professor contribui para este 

silêncio? Daí por que geralmente são estabelecidas diretrizes para que haja uma 

participação mínima aceitável, estimulando a interação e facilitando a construção 

colaborativa do conhecimento e o processo criativo do grupo (ASSIS; VAN DER LINDEN, 

2007). 

A maior concentração dos comentários dos estudantes e dos tutores encontra-se na 

categoria Diálogo com 71,8% e 29,2% respectivamente, enquanto que dos estudantes 

propositores na categoria Diálogo Didático Matemático com 51,9%, como mostra o 

gráfico a seguir.  

 

Gráfico 30 -  Comentários nos Tópicos de Discussão por categorias 
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o MODOS DE APRENDER: PERFIL  DO S ESTUDANTES  
 

A partir da interpretação do resultado do questionário ATTLS sobre os modos de aprender, 

elaboramos um perfil para os alunos, de acordo com as suas avaliações. Afirmamos que o 

grupo é formado por estudantes que entendem que seus processos de aprendizagem podem 

ser experiências construídas a partir do diálogo e em colaboração com os colegas sendo 

possível aprender com eles nestes momentos. Consideram as opiniões e o porquê das 

opiniões dos colegas, a interação entre colegas, as diferentes experiências e perspectivas, 

posicionamentos escolhidos para representar a forma pela qual eles julgaram que 

aprendem. 

 

No entanto, mostraram predominância por um modo de aprender menos propenso a 

discutir os pontos fracos dos argumentos dos colegas usando a razão e a lógica; mostraram-

se ser menos adeptos de critérios precisos nas análises e menos dedicados a descobrir o que 

está errado nas afirmações dos colegas, conforme as considerações do modo “destacado”.  

 

Para nós, a postura dos alunos foi mais afetuosa do que crítica, no que se refere a interação 

com os colegas para o aprender em grupo, fato este que pode ser confirmado pela 

predominância de tópicos de discussão categorizados como Diálogo na disciplina, 30,7%. 

Ou seja, esta tendência pelo comportamento conectado dos alunos refletiu na participação 

e interação nos fóruns. 

 

Ainda sobre o ATTLS, cabe colocar que as questões apresentaram-se de forma geral sem 

contextualizar, especificamente, a situação da aprendizagem online da Matemática em que 

os estudantes estavam inseridos. Portanto, os estudantes consideraram as formas pelas 

quais aprendem nos contextos mais familiares, como nas aulas convencionais, ao 

responderem o questionário.  

 

A busca pela compreensão da dinâmica da comunicação matemática em fóruns nos 

motivou a identificar semelhanças e diferenças nas formas de aprender dos estudantes que 

participaram na categoria diálogo didático matemático em relação aos demais. O ATTLS 

mostrou que esses alunos não diferiram do comportamento dos demais, mostraram-se ser 
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mais conectados do que destacados, como o grupo no geral. A nossa interpretação para 

esse resultado do ATTLS é que a maioria dos estudantes, cerca de 75,6%,  que participou 

dos diálogos com características mais voltadas para a aprendizagem, era formada por 

alunos que não se identificam com comportamentos de estudantes que apontam os erros 

dos outros, julgam os argumentos dos colegas, buscam explicações impessoais e objetivas, 

no contexto de  seus cursos. O resultado é compatível com a característica que associamos 

ao comportamento dos alunos nos diálogos matemáticos de apoiarem-se para esclarecer 

dúvidas de exercícios, exclusivamente e não para propor, espontaneamente, diferentes 

soluções, questionar hipóteses e argumentos, ou outras situações mais complexas que 

podem ser abordadas na aprendizagem da Matemática. 

 

 

o A DISCIPLINA NA PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES 
 

Para os estudantes, quanto às expectativas em relação a disciplina, tomando os resultados 

do questionário COLLES/Expectativas, podemos afirmar que eles esperavam, com altas 

expectativas, receber mensagens de apoio e de encorajamento dos colegas e mais ainda dos 

tutores. Para eles o tutor na disciplina deveria frequentemente estimulá-los a refletir, 

ajudando-os a melhorar a qualidade dos discursos e os processos de reflexão autocrítica. 

Quanto a compreensão nas trocas das mensagens, os estudantes esperavam que as 

compreensões recíprocas acontecessem de forma frequente na disciplina. Ou seja, que 

compreender o tutor e os colegas e ser bem compreendido seria indispensável para o bom 

desempenho dos participantes.  

 

O grupo de estudantes também revelou altas expectativas em atividades que os levassem a 

refletir criticamente sobre como aprendem, refletir sobre as próprias ideias, sobre os 

conteúdos do curso e sobre as ideias dos outros colegas. Demonstraram baixas expectativas 

quanto à interação com os outros participantes, principalmente na situação em que um 

estudante dá continuidade à uma discussão iniciada por um colega, pedindo explicações ou 

reagindo às ideias apresentadas. Interpretamos que, diante das sentenças deste 

questionário, especificamente sobre interatividade, sentença 12, os alunos revelaram uma 

postura desacreditada da iniciativa dos colegas em participar dos seus processos de 
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aprendizagem. Portanto, o resultado do ATTLS não contradiz o resultado do 

COLLES/Expectativas referente ao elemento Interatividade, ratifica-o. 

 

Com base nos dados do COLLES/Experiência Efetiva, para os estudantes, a disciplina 

proporcionou momentos de interação fazendo-os explicar as suas ideias ou pedindo 

explicações dos colegas de forma frequente. Algumas vezes foram solicitados a explicar 

alguma questão ou perceberam que os colegas reagiram às suas exposições. Segundo eles 

próprios, os estudantes refletiram frequentemente sobre as suas próprias ideias durante a 

disciplina. Refletiram, algumas vezes ou frequentemente, sobre os processos dos outros 

participantes como também sobre os conteúdos abordados.  

 

Não houve queixa quanto ao apoio dos tutores e dos colegas. Segundo os estudantes, 

aconteceu exatamente como esperavam: através de mensagens de encorajamento, elogio e 

estima pelas contribuições. Segundo eles mesmos, demonstraram, algumas vezes, 

sensibilidade e empatia pelos esforços dos colegas. Entretanto, revelaram ter refletido 

menos sobre como aprendem do que gostariam e no quesito compreensão das mensagens, 

quer seja por parte dos colegas ou dos tutores, ocorreu de forma aquém das expectativas, 

ou seja, alguns se sentiram incompreendidos. 

 

A partir do resultado do COLLES/ Experiência Efetiva, observamos contradições entre a 

nossa observação do envolvimento dos alunos com a aprendizagem e a interação entre eles 

nos fóruns e a concepção da disciplina pelos estudantes sobre essas mesmas questões. 

Como 69,3% dos estudantes que responderam ao questionário COLLES/Experiência 

Efetiva participaram de pelo menos um fórum inserindo pelo menos um tópico e ainda 

responderam aos demais alunos, sem considerar a categoria, eles acreditaram ter 

participado significativamente dos debates da disciplina, explicando, refletindo sobre as 

suas próprias ideias e dos colegas. Além disso, participaram na categoria Diálogo Didático 

Matemático, inserindo um tópico, ou um comentário, 27 estudantes, o que representa 

30,7% dos estudantes que responderam o questionário. Logo, esses estudantes pareciam ter 

motivos para afirmar que a disciplina proporcionou o diálogo entre eles e com os tutores, 

segundo o COLLES/Experiência Efetiva.  
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Em relação ao elemento Interatividade, os alunos que participaram na categoria Diálogo 

Didático Matemático acreditam ter explicado mais suas ideias e pedido mais explicações 

sobre as ideias dos colegas do que o restante dos estudantes participantes da pesquisa no 

decorrer da disciplina, em sintonia com a postura participativa e dialógica voltada para 

seus processos de aprendizagem da Matemática nos fóruns, diferentemente do restante do 

grupo. Chamamos atenção para a possibilidade da não consciência dos alunos do que seja 

um diálogo com certas qualidades voltado para o ensino e a aprendizagem. 

 

Sobre a dinâmica estabelecida nos fóruns, podemos afirmar ainda que:  

 

 o fato de um estudante não expor seus posicionamentos, dúvidas ou certezas, no 

fórum, preferindo manter-se no anonimato, nos leva a considerar as idiossincrasias 

dos alunos. Ou seja, o uso dos fóruns com fim específico pode ser uma estratégia 

não amplamente aceita por alguns estudantes;  

 por outro lado, as discussões na totalidade dos fóruns observados foram sempre 

propostas pelos estudantes de forma espontânea o que nos leva a acreditar que esta 

pode ser uma prática favorável na Educação a Distância para a aprendizagem e para 

o ensino; 

 como não houve participação dos tutores no início da discussão sobre as questões 

matemáticas e nem planejamento e diretrizes de participação para o envolvimento 

em diálogos didáticos, entende-se que a dinâmica dos fóruns como um espaço para 

esclarecimentos de dúvidas relativas aos problemas matemáticos apresentados, 

ficou determinada a partir deste momento como a metodologia empregada na 

disciplina. 

 

De acordo com os critérios de Moore e Kerasley (2007), a interação,  utilizando o fórum e 

os  recursos disponíveis, foi mínima, visto que as atividades para aprendizagem que 

requerem que os estudantes comuniquem-se entre eles não foram apresentadas, nem houve 

troca de informações e compartilhamento nos dois sentidos de forma intensa mesmo 

quando os estudantes responderam às mensagens do instrutor e dos outros estudantes, 

quando solicitadas ou voluntariamente, as respostas muitas vezes, foram breves ou 

dispersas. Quanto ao interesse do professor, que neste caso entendemos como os tutores de 
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forma geral, este respondeu a maior parte das perguntas dos alunos, com feedbacks que 

ofereceram algumas vezes uma análise do trabalho do aluno e sugestões para melhora. 

 

Entendemos que é possível envolver os alunos em discussões matemáticas de qualidade 

nos fóruns, mas que estas devem ser criadas a partir de objetivos que estimulem a 

participação e atinjam as necessidades dos alunos na disciplina atendendo às suas 

expectativas de aprendizagem. As ideias da Andragogia apontam para a necessidade de 

que os alunos adultos da EaD precisam de responsabilidades, sentir que tem controle sobre 

o que fazem, utilizar o conhecimento de forma imediata e não a longo prazo e, ainda, que a 

disciplina estudada tenha alguma relevância prática para a sua vida.  

 

São pertinentes, neste momento, as questões que tratam sobre o perfil do aluno virtual, 

muito bem colocadas por Palloff e Pratt (2004, p.25) ao afirmarem que “[...] os cursos e 

programas online não foram feitos para todo mundo”, com a ressalva de até que sejam 

despertadas e sejam trabalhadas as ferramentas para o conhecimento, quais sejam, 

automotivação e autodisciplina para acompanhar e entender o seu processo individual 

inserido em um contexto coletivo. 

 

o OS DIÁLOGOS DIDÁTICOS MATEMÁTICOS NOS FÓRUNS 
  

Considerando os diálogos da categoria Diálogos Didáticos Matemáticos quando estudantes 

e tutores utilizam um ambiente virtual para as discussões, apresentaremos a análise que 

fizemos da relação entre diálogo e aprendizagem em Matemática. Para tanto, observamos 

os 30 tópicos de discussão desta categoria. Eles foram inseridos por 52 alunos que 

representam 20,5% dos estudantes ativos no início da disciplina. Interagiram também os 

dois tutores e o professor através de comentários, mas sem inserções de novos tópicos. 

Assim,  todos eles foram inseridos espontaneamente pelos alunos sem qualquer orientação 

do professor. 

 

Os diálogos da categoria Diálogo Didático Matemático foram analisados  

quantitativamente, considerando a frequência com que ocorreram nos fóruns, número de 

alunos e tutores envolvidos nas discussões, quantidade de tópicos inseridos e de 
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comentários, como também o tempo de duração. Analisamos qualitativamente, 

considerando os propósitos que motivaram os estudantes a inserir os tópicos de discussão, 

as atitudes dos participantes quanto o envolvimento nessas discussões, os registros de 

representação semiótica utilizados pelos alunos e solicitados nas tarefas que foram 

discutidas no Moodle, os recursos utilizados para a escrita e a comunicação matemática.  

 

 ANÁLISE QUANTITATIVA DA CATEGORIA  DIÁLOGO DIDÁTICO MATEMÁTICO 

 

Como percebemos na análise feita anteriormente sobre os fóruns, a categoria Diálogo 

Didático Matemático foi minoria entre as demais, com apenas 7,3% do tópicos de 

discussão existentes na disciplina. Entretanto, considerando os 210 comentários, ou 

equivalentemente 20,4%, os diálogos didáticos matemáticos obtiveram a maior média de 

comentários por tópico. Isto significa que esses diálogos voltados para a aprendizagem e, 

por isso, didáticos, envolveram uma considerável troca de mensagens no interior dos 

tópicos, o que não ocorreu nas demais categorias. Entre esses comentários, 51,9% eram 

dos estudantes que inseriram os tópicos, seguidos dos comentários do tutor com 21,9% e 

por último, dos colegas com 14,2%. Isto pode ser concluído observando a Tabela 11 e o 

Gráfico 30 anteriormente apresentados. 

 

Devido a própria característica assíncrona da comunicação nos fóruns, percebemos que a 

duração de uma discussão variou, dependendo do consenso do grupo de que a tarefa foi 

finalizada ou pelo fato de não terem sido inseridas novas mensagens, sem necessariamente 

ter um desfecho. Compete ao professor refletir sobre a necessidade de um prazo limite para 

a postagem das mensagens, bem como orientar a temática da discussão, propondo um tema 

específico ou permitindo que os estudantes o proponham livremente.  

 

A duração das discussões da categoria variou entre um dia e 13 dias, com média de quatro 

dias. As mais frequentes foram as discussões que ocorreram durante dois dias e quatro 

dias. Organizamos estas informações na Tabela 12 a seguir. 
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Tabela 12 - Diálogos Didáticos Matemáticos por tempo de duração (dias) nos tópicos 
 

Duração  1   2 3    4    5   6   7  8   9   13 Total 

Número de  

Tópicos 

3  

10% 

8 

26,6% 

2 

6,7% 

5 

16,7% 

4 

13,3% 

2 

6,7% 

1 

3,3% 

2 

6,7% 

2 

6,7% 

1 

3,3% 

30 

100% 

 

Em alguns casos, as trocas das mensagens aconteceram quase de forma síncrona, em 

outros, com intervalos de mais de uma semana. Entretanto, percebemos que o intervalo de 

tempo entre as mensagens nos diálogos didáticos matemáticos eram muito menores do que 

a duração do próprio fórum, quer as discussões tenham sido concluídas quer tenham sido 

abandonadas pelo grupo.  

 

A respeito da assincronia em cursos online, especialmente em fóruns,  percebemos que o 

valor deste tempo reside no fato de que quando os alunos formulam perguntas, eles 

precisam mostrar seu trabalho. Algumas vezes, enquanto as fazem, descobrem que 

puderam responder a suas próprias perguntas, por exemplo. Em outras situações, os alunos 

conseguem focalizar as suas perguntas à medida que explicam onde encontram a 

dificuldade. Outros ainda, podem reservar tempo para estudar o problema e oferecer 

soluções. Compartilho com Moore e Kearsley (2007, p.162), a ideia de que os alunos que 

fazem perguntas sabem que compreendem parte da matéria e os alunos que respondem às 

perguntas sentem mais confiança em si mesmos, porque podem oferecer soluções.  

 

Quanto a presença de pelo menos um dos tutores nessas discussões, ela aconteceu em 18 

dos 30  tópicos de discussão desta categoria, o que representa 60% de participação. A 

presença dos dois na mesma discussão aconteceu em 33,3% dos tópicos. Observemos estas 

informações na tabela 13 a seguir. Em apenas dois tópicos o diálogo didático matemático 

aconteceu exclusivamente entre os alunos, ou seja, sem os tutores.  

 

Tabela 13  - Participação dos Tutores nos Diálogos Didáticos Matemáticos  
Tutores presentes   0    1   2 Total 

Número de  

Tópicos 

2 

6,7% 

18 

60% 

10 

33,3% 

30 

100% 
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Quanto a participação numérica dos alunos nesses diálogos, eles variaram entre 1 e 11 com 

média de participação de 4 alunos por tópico. A predominância foi de discussões com 3 

alunos seguida de discussões com 2 alunos, de fato, 10 e 6 tópicos respectivamente. 

Observemos estas informações na Tabela 14 a seguir.  

 
Tabela 14 - Diálogos Didáticos Matemáticos por aluno nos tópicos 

Alunos presentes   1      2     3    4   5    6   11 Total 

Número de  

Tópicos 

3  

10% 

6 

20% 

10 

33,4% 

4 

13,3% 

4 

13,3% 

2 

6,7% 

1 

3,3% 

30 

100% 

 

Consideramos bastante reduzida a presença numérica dos alunos nos tópicos desta 

categoria ao compararmos com a quantidade total de alunos da disciplina. Esta questão 

pode comprometer as possibilidades de aprendizagem com uso dos fóruns. Entre alguns 

fatores que podem ter contribuído para esta estatística, o excesso de mensagens 

acumuladas pode não estimular a troca de experiências de tal forma que todos se 

beneficiem ou colaborem efetivamente, observando cuidadosamente a participação e as 

informações trazidas por cada um nas diversas discussões, especificamente nos tópicos 

desta categoria. 

 

Partindo para uma outra leitura da relação entre diálogo e aprendizagem matemática nos 

fóruns, seguiremos com uma análise qualitativa sobre a questão dos problemas em 

matemática, da escrita matemática, da representação matemática e da comunicação 

matemática nesse contexto.  

 

 ANÁLISE QUALITATIVA DA CATEGORIA  DIÁLOGO DIDÁTICO MATEMÁTICO 

 

Independentemente do tema, os alunos tinham como objetivo ou intenção inserir tópicos de 

discussão para socializar seus problemas, dúvidas e dificuldades na expectativa de que no 

fórum fossem esclarecidas, quer sejam pelos colegas ou pelos tutores. Estas mensagens 

apresentavam dificuldades com a solução dos exercícios propostos, no desenvolvimento 

dos exercícios resolvidos ou em aspectos da teoria, geralmente retirados do material 

didático de apoio da disciplina. As mensagens também tratavam especificamente das 
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soluções das questões da avaliação online ou sobre os feedbacks de erro ou de parcialmente 

correto, que eram enviados pelo próprio Moodle nas tentativas dos questionários. Algumas 

vezes, as questões apresentadas foram discutidas em mais de um tópico de discussão e por 

diferentes pessoas. Outras vezes, as questões diferiram apenas pelos valores dos dados 

iniciais dos problemas. O que reflete a não leitura das mensagens anteriores. 

 

Analisando as conversas nos tópicos de discussão, percebemos que a dificuldade em 

resolver os problemas propostos residiu na fase de concepção do plano e não na fase de 

execução e, muito menos na compreensão do enunciado do problema, conforme os passos 

necessários para resolver problemas apresentados por Echeverría e Pozo (2008) e por 

Smith (2001). De fato, a tutoria foi convidada a participar nos momentos em que os 

estudantes sentiram a necessidade de indicação para possíveis caminhos que levassem à 

solução dos problemas. A visão retrospectiva, etapa final da resolução de problemas, foi 

pouco executada no fórum. Os estudantes limitaram-se a demonstrar o entendimento e o 

sucesso na realização da tarefa, não expondo o desenvolvimento completo. 

 

A partir do ponto de vista da atividade matemática implícita na sua solução podemos 

afirmar que a maioria das tarefas se enquadram em atividades do tipo exercícios no sentido 

apresentado por Echeverría (2008) também discutido neste texto, no capítulo 2. De fato, a 

repetição de procedimentos presentes já em outras questões e em questões resolvidas e o 

cálculo separado de contexto ou de interpretação confirmam esta afirmação. Como 

exemplo, podemos citar as questões apresentadas nos tópicos de discussão a seguir, 

totalizando 21: tópico 6 -  Unidade 1; tópico 7 - Dúvidas nas questões 7 e 8; tópico 8 - 

Urgente; ; tópico 9 - Peço a colaboração de vocês; tópico 10 - Dúvida; tópico 11 - 

Dúvida; tópico 12 - Muitas Dúvidas; tópico 13 - Dificuldades; tópico 14 - Dúvidas na 

avaliação 4; tópico 17 - Dúvidas; tópico 18 - Coeficientes; tópico 19 - Dúvida numa 

questão da avaliação 06; tópico 21- Questão 5 da Avaliação 7; tópico 23 - Colaboração 

dos meus colegas e tutores; tópico 24  -Questão 6; tópico 25  - Dúvida na questão da 

avaliação...; tópico 26  - Questão 3; tópico 29 - Como sei? e tópico 30 - Questionário 10 

 
Exatamente pela demanda cognitiva e motivacional, e por demandar também criatividade 

para solução, identificamos um outro significado para a atividade de resolver problemas 
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nas questões apresentadas nos seguintes tópicos de discussão: tópico 1 - Dúvidas; tópico 2 

- Dúvidas sobre vetores; tópico 3 - Encontrei os segmentos orientados. E os vetores?; 

tópico 4- Como calcular segmentos e segmentos orientados; tópico 5 - Dúvida; tópico 15 - 

Questão 4; tópico 16 - Dúvidas; tópico 20 - Justifique a sua resposta 02 e 03 e tópico 28 - 

Muito Urgente. Um papel produtivo foi permitido aos estudantes nestas situações, se 

distanciando do modelo de problemas e exercícios comuns nos livros de apoio desta 

disciplina que enfatizam o volume de cálculos e algumas soluções padrões para as 

questões. A tarefa ou o enunciado da atividade pode contribuir para a reprodução de 

soluções nesses fóruns tal qual ocorre na sala de aula convencional. 

 

Para a inserção de textos matemáticos nas mensagens, os alunos e tutores utilizaram alguns 

recursos. Os alunos utilizaram o teclado numérico para a escrita dos números e para 

algumas expressões algébricas. Utilizaram o editor WIRIS para a escrita simbólico 

numérica e para situações mais específicas da escrita matemática como na notação de 

vetores, normas, matrizes, determinantes e sistemas. Em outras ocasiões utilizaram o 

WIRIS para a escrita textual. O Latex foi de uso quase exclusivo dos tutores, exceto pelo 

uso de um aluno em uma única vez. Os alunos também utilizaram o recurso “copiar e 

colar” quando transcreveram os enunciados das questões propostas nos questionários 

online, incluindo as figuras. 

 

Os registros de representação semiótica presentes nas mensagens dos alunos foram 

predominantemente do tipo linguagem natural, geométrico numérico e simbólico vetorial. 

Estes últimos registros foram utilizados para a escrita simbólica da matemática e para 

apresentar uma sequência de cálculos específicas como a norma de um vetor, produto 

vetorial, interno e misto e para expressar  as relações entre seus objetos. Quanto aos 

registros simbólico geométrico e gráfico, estes se fizeram presentes nos enunciados das 

questões apresentadas pelos alunos, como registro de partida, e possivelmente para se 

chegar às soluções das questões, inclusive com o uso do GeoGebra. No entanto, nos 

fóruns, não foram utilizados pelos alunos os registros do tipo gráfico para comunicar uma 

informação ou expressar um raciocínio. O que não significa que os estudantes não os 

tenham utilizado, apenas não expressaram este registro no fórum.  
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Analisando os problemas apresentados e discutidos nos fóruns, afirmamos que atividade de 

conversão foi favorecida nos tópicos 1,2,3,4,5,7, 20 e 28. Neles, a articulação dos registros 

simbólico, gráfico e linguístico acontece nos dois sentidos da conversão, configurando 

uma valiosa atividade matemática (DUVAL, 1999; 2003). Portanto, com as ferramentas da 

Educação a Distância online disponíveis nos fóruns é possível envolver os alunos em 

atividades que estimulam a compreensão matemática. Como dito anteriormente, o Moodle 

com o WIRIS ou com a possibilidade da escrita da linguagem LaTex e com a possibilidade 

de importar do GeoGebra figuras, diagramas e gráficos, oferece aos estudantes e aos 

docentes possibilidades reais de estabelecer a comunicação e o “fazer” matemática. A 

questão está na apropriação desses recursos por parte dos estudantes para que este processo 

aconteça fluentemente com a articulação e acesso aos diferentes registros de representação 

semiótica dos objetos matemáticos como de fato aconteceu, mesmo em um número 

bastante reduzido de diálogos didáticos matemáticos. 

 

O envolvimento dos alunos com os colegas e com os tutores nos fóruns foi analisado a 

partir dos atos dialógicos do Modelo de Cooperação Investigativa - Modelo CI adaptado de 

AlrØ e Skovsmose (2006). Dessa forma, retomaremos aqui esses atos e os 

contextualizaremos de acordo com os diálogos observados na disciplina. 

 

As discussões eram iniciadas e alimentadas com atos de posicionar-se. Isto significa que os 

alunos apresentavam em suas mensagens os seus posicionamentos nos mais variados 

estilos. Por exemplo, eles compartilharam ideias, opiniões sobre uma solução, conceitos 

teóricos da matéria e procedimentos para a solução da questão. Posicionaram-se 

apresentando perspectivas, raciocínios, dúvidas,  erros e acertos, o que contribuiu para a 

criação de uma perspectiva comum que sempre foi de se chegar à uma solução. Dessa 

forma, os alunos  tanto diziam o que pensavam como estavam receptivos à crítica de suas 

posições e pressupostos pelos demais. Nesse sentido, podemos afirmar que os alunos que 

posicionaram-se tiveram abertura para o diálogo e coragem de se expor em um espaço 

pouco reservado da disciplina mas apropriado para essas discussões. 

 

Perceber significa descobrir alguma coisa da qual nada se sabia ou não se tinha 

consciência antes. Perceber significa aproximar-se de uma assunto e insistir nele antes de 
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rejeitá-lo. Ao fazerem questões que suscitaram explicações ou confirmações, os alunos 

foram levados a cenários que favoreceram o ato de perceber, registrados tanto nas 

mensagens de agradecimento pela discussão realizada, pelas dúvidas dirimidas, pelas dicas 

apresentadas, pelos esclarecimentos dados, quanto nas frases de concordância. Os alunos 

perceberam detalhes e outros pontos de vista que os fizeram vislumbrar soluções para os 

problemas matemáticos em discussão ou esclarecimentos de dúvidas pessoais específicas.  

Se beneficiaram aqueles que abriram tópicos ou aqueles que acompanharam, a partir de 

qualquer momento, a discussão. Fazemos estas colocações com base na afirmações dos 

estudantes do tipo “agora dá para fazer a questão” ou “vendo o diálogo de vocês e suas 

dicas foi possível esclarecer as minhas” ou “agora consegui entender”. Também afirmamos 

que o não perceber fez parte do posicionamento de alguns alunos, claramente registrados 

nas mensagens do tipo “ainda não entendi”, “gostaria de mais exemplos” ou “não estou 

conseguindo resolver”.  

 

Outro ato observado nas interações entre os estudantes e com os tutores, foi o ato de 

desafiar. Isto significa que estávamos atentos se os alunos levariam a discussão para uma 

outra direção ou se questionariam as perspectivas já estabelecidas. Podemos afirmar que 

apenas os tutores estavam focados em desafiar  os alunos, além de fazerem os alunos 

perceberem o que não sabiam. Isto pode ser percebido nas mensagens que faziam 

referências às colocações e exemplos do livro didático bem como nas solicitações de 

reformulação dos enunciados dos problemas escritos pelos alunos e nas próprias perguntas 

hipotéticas iniciadas com “o que acontece se”, “reveja a passagem”, “observe o exemplo”. 

Dos alunos, os atos de desafiar fizeram-se menos frequentes do que pelos tutores. Quando 

aconteceram estavam nos questionamentos direcionados ao próprio tutor, em mensagens 

como “por que não pode ser feito assim?”, “pode ser qualquer número real?” ou “posso 

tomar outros valores para y?”. 

 

Um outro ato do modelo CI observado foi avaliar. Percebemos que os alunos avaliaram-se 

uns aos outros, avaliaram a si mesmos e ao tutor. Esse ato esteve presente nas mensagens 

de elogios ao tutores e aos colegas pelo trabalho realizado mas também no apontamento de 

erros e nos posicionamentos revelados. Por exemplo, nas falas “preste atenção”, “acho que 

você errou”. A autoavaliação ocorreu nas mensagens onde os alunos revisaram os seus 
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posicionamentos e refletiram sobre os seus processos de aprendizagem. Percebemos isso 

nas frases do tipo “acho que ainda existe um erro na minha resposta”, “me aprofundando 

mais um pouco notei que o erro foi meu” e “acho que as minhas respostas estão corretas”.  

 

Examinar perspectivas e ideias que foram percebidas abre o caminho para que se 

reconheça uma perspectiva e a faça conhecida por todos envolvidos na discussão. Assim, 

reconhecer é um ato que aprofunda a discussão. As falas dos alunos revelaram que o ato de 

reconhecer é sinal do envolvimento na discussão, o que pode ser percebido nas frases “os 

dados são outros mas o enunciado é o mesmo”, “dê uma olhadinha no material pois...”, 

“quando você diz que ..você quer dizer que..”, “veja a resposta dada em...acho que é o 

caminho para a solução” , “esta regra é igual a de produtos notáveis” e “tem toda razão”.  

 

Reformular, dentre os atos dialógicos observado foi o menos registrado. Significa repetir o 

que já foi dito com palavras ligeiramente diferentes focando os termos e as ideias-chave. 

No caso dos Diálogos Didáticos Matemáticos, reformular foi utilizado por alguns 

participantes para confirmar o que se entendeu do outro. Reformular neste sentido foi um 

elemento importante no processo de escuta consciente. Exemplos desses atos podem ser 

percebidos nas frases “tem toda razão, temos que considerar os... que são....” ao 

reformularem conceitos ou “estou com a mesma dúvida que ELG, encontrei o 

polinômio....porque deu falso?” quando reformularam dúvidas.  

 

Consultando o resultado da avaliação final dos alunos na disciplina no término do período, 

segundo a coordenação do curso, 40% foram aprovados, 22% foram reprovados, 27% 

desistentes e 11% fizeram trancamento de matrícula. Entre os 52 alunos que participaram 

dos diálogos didáticos matemáticos, 40 foram aprovados ou 80,7% destes alunos 

obtiveram aprovação. Por outro lado, estes 40 alunos representam apenas 34,8% dentre os 

115 alunos aprovados. Isto é, 75 alunos aprovados na disciplina não participaram destes 

diálogos.  

 

Acreditamos que a participação em diálogos didáticos matemáticos não é imprescindível à 

aprendizagem no contexto da educação a distância, a ponto de sua ausência prejudicar todo 
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o processo. Mesmo por que, uma quantidade não identificada de alunos pode se beneficiar 

de alguma discussão nos fóruns sem ter participado registrando o seu pensamento, suas 

opiniões. Além disso, como os fóruns semanais foram exclusivamente para as dúvidas, os 

alunos que não tinham dúvidas podiam apenas acompanhar a discussão observando. No 

entanto, afirmamos que a presença de diálogos como estes é importante para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, e por isso mesmo, deve ser estimulada e 

planejada de tal maneira que seja possível um número maior de alunos envolvidos nessas 

discussões 

 

As contribuições desses diálogos para os estudantes residem na oportunidade da prática 

reflexiva constante da aprendizagem através das próprias avaliações e da avaliações dos 

colegas registradas e acessíveis nos fóruns; na oportunidade de perceber diferentes 

interpretações, concepções e significados de conceitos matemáticos apresentados pelos 

pares, como também de identificar diferentes estratégias de resolução para um mesmo 

problema; na oportunidade de desenvolver a habilidade para a escrita matemática usando 

ferramentas específicas e para a construção de gráficos, diagramas ou outras ilustrações e 

que venham a auxiliá-los nos seus futuros projetos de sala de aula enquanto professores, 

desde a elaboração de material didático até a confecção das avaliações dos seus alunos; na 

oportunidade dos alunos se auxiliarem mutuamente exercitando a solidariedade e o 

respeito em um contexto socialmente rico pelas diferenças geográficas.  

 

Na perspectiva do ensino, a presença dos diálogos didáticos matemáticos, valoriza a 

interação dos alunos contribuindo na perspectiva da aprendizagem; valoriza a discussão 

sobre o papel do erro na aprendizagem do aluno e a participação ativa do aluno nesse 

processo, através das mensagens postas na discussão; permite acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos na escrita e na comunicação matemática; permite o uso e 

manipulação de diferentes registros de representação e, por fim, colabora para uma 

perspectiva de ensino da Matemática baseada no diálogo, na reflexão crítica e na 

compreensão mútua entre professores e alunos. 
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DIÁLOGO  DIDÁTICO  MATEMÁTICO  NA EAD: 

UMA PERSPECTIVA  PARA O  ENSINO E APRENDIZAGEM  EM  

FÓRUNS  NO MOODLE 

 

 

⋅ CONSIDERAÇÕES FINAIS    
 
 
 

Retomando as razões primeiras desta tese, à saber, o aprofundamento das reflexões sobre 

as concepções sobre os processos de ensino e aprendizagem dos alunos do curso de 

Matemática na versão online da Educação a Distância, esperamos com esta pesquisa 

contribuir para o esclarecimento das questões por nós levantadas e, ao mesmo tempo, 

apontar novas direções de pesquisa que surgem a partir desta. 

 

Focados no relato sobre a investigação da dinâmica da comunicação entre professores e 

estudantes e o envolvimento em diálogos didáticos voltados para a aprendizagem 

matemática em fóruns de discussão no Moodle, relatamos aqui as conclusões a que 

chegamos, as limitações de ordem teórica e metodológica, bem como a indicação de 

pesquisas futuras que reafirmam a incompletude deste trabalho. 

 

Como esperado, a pesquisa trouxe respostas pontuais aos questionamentos levantados, mas 

que não podem ser generalizadas pelo simples fato de que, metodologicamente, nos 

limitamos a observar um único caso e, portanto, as afirmações que fizemos não devem ser 

estendidas a situações que se configurem muito diversas da observada. Contudo, 

acreditamos ter anunciado uma perspectiva de ensinar e aprender Matemática em novos 

cenários educacionais e espaços de aprendizagem e que, por isso mesmo, precisa ser 

refletida e registrada, iluminando o pensar crítico sobre velhas questões educacionais e 

sobre outras velhas questões específicas da Matemática que agora se revestem de nova 

roupagem na Educação a Distância com a Internet.  

 

Acreditamos que nossos resultados trazem contribuições para a avaliação do processo de 

autoaprendizagem, aprendizagem entre pares e aprendizagem tutorada, baseadas na 
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comunicação dialogada permitida pela escrita, expressa em linguagem natural e em 

linguagem matemática. 

 

Perseguindo o objetivo apresentado, esta tese atendeu a objetivos mais específicos, à saber: 

possibilitou reflexões em profundidade sobre o significado e importância do diálogo na 

Educação a Distância e na Educação Matemática; permitiu vivenciar situações de ensino e 

aprendizagem em matemática mediadas por recursos presentes nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem; proporcionou questionamentos sobre as potencialidades e desafios do uso 

dos fóruns por estudantes e professores como recurso didático; permitiu visualizar a 

dinâmica da comunicação matemática e as fontes primeiras de dificuldades dos alunos em 

utilizar da linguagem matemática ao comunicarem  

 

Ancoramo-nos nas ideias defendidas por estudiosos da temática de que o diálogo não é 

simplesmente um elemento necessário à EaD, mas é o diálogo atento para o aprender do 

outro e por isso diálogo didático colaborativo, o motor da dinâmica da educação em 

qualquer campo do saber. Ou seja, educando e educador são sujeitos inconclusos, e 

conscientes disso se percebem sempre em processo de formação na companhia do outro. 

 

Observando a dinâmica dos fóruns percebemos que uma leitura superficial das mensagens 

postas, uma conversa, uma troca de informações desatenta ou descomprometida não levou 

os envolvidos a níveis de compreensão e de esclarecimento das questões matemáticas. 

Estes momentos se materializaram tanto nos monólogos quanto nos diálogos. 

 

Ouvir o outro, entender o outro, apoiar o outro, ser solidário ao outro no contexto 

educativo evoca uma ideia equivocada de diálogo e na sequência de equívocos, destaca-se 

o de quanto mais mensagens postadas, maior a interação entre os participantes.  

 

As ausências virtuais reforçam a ideia de que o diálogo didático e colaborativo é frágil e 

raro, demanda uma concepção de coletivo, livre do egoísmo de buscar apenas as respostas 

das próprias incertezas. Atos mais dialógicos como de reformular, desafiar ou avaliar as 

perspectivas apresentadas tiveram uma tímida participação no transcorrer da disciplina. 
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Na matemática, este diálogo didático mediado exigiu, além das considerações já feitas para 

o diálogo,  habilidades específicas que merecem destaque nos resultados desta análise. É 

bem verdade que a disponibilidade e a familiaridade com a tecnologia e os recursos da 

Internet, com os Ambientes Virtuais, com os recursos para a escrita, a comunicação e 

expressão através de mensagens produzidas nos fóruns, fazem parte de um conjunto de 

fatores que influenciam o desenvolvimento e tratamento dos conteúdos matemáticos pelos 

estudantes, uma vez que configuram as condições iniciais para o manter contato e 

comunicar-se. No entanto, esta seria apenas mais uma justificativa e uma conclusão 

superficial sobre as dificuldades do fazer matemática.  

 

A partir da simples existência de diálogos didáticos matemáticos, outras conclusões 

emergiram de forma autêntica. Ao mesmo tempo em que a forma espontânea e genuína 

dessas conversas caracterizaram esses momentos, a sua inexpressiva presença mas sempre 

movida pela busca por soluções de problemas propostos, indicaram as origens destas 

questões. 

 

Os diálogos didáticos matemáticos aconteceram mesmo sem qualquer indicação de tarefa 

direcionada para este propósito. Além disso, aqueles estudantes que envolveram-se nessas 

discussões obtiveram êxito em seus resultados finais na disciplina, como apresentamos na 

análise dos resultados desta tese e demonstraram uma aproximação com o saber 

matemático apropriando-se dos conceitos ao discutir sobre eles. Exibiram ainda mudanças 

de registro de representação semiótica nas suas escritas, mesmo sendo apresentados 

problemas com pouquíssima ou nenhuma preocupação com esta questão. 

 

No entanto, não podemos afirmar que aqueles que não participaram desses diálogos 

didáticos foram incapazes de cumprir com os objetivos da disciplina. Os silenciosos 

virtuais, aqueles que não se fizeram presentes no fórum não foram identificados por nós na 

pesquisa, mas certamente merecem ser considerados. Esses alunos podem, inclusive, ter se 

beneficiado de alguma discussão apenas acompanhando o desenvolvimento dela, outros 

com certeza, não tinham elementos suficientes para argumentar, declarar ou contribuir e 

por isso não se expuseram. O que nos leva a concluir que a não participação de um 

estudante em um fórum, mesmo sendo uma discussão envolvendo um problema 
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matemático comum à todos, possivelmente tem outras explicações.   

 

Afirmamos que deve ser considerado um ente idiossincrático, uma possível  predisposição 

particular que faz com que um indivíduo reaja de maneira pessoal à influência de agentes 

exteriores, no caso à participação em uma discussão matemática em um fórum, com todas 

as limitações e potencialidades. Nossa conclusão é baseada nas leituras e nos dados 

coletados sobre os “modos de aprender” dos estudantes que participaram dos diálogos 

didáticos matemáticos nos quais mostraram-se bem mais “conectados” do que 

“destacados” igualmente aos demais, mas que ainda não configuram um modo de aprender 

que considera os erros, as falhas, os argumentos dos colegas, e mesmo assim, 

reconheceram a presença do elemento interatividade de forma mais frequente que os 

demais.  

 

Consideramos também de grande relevância para o esclarecimento destas questões a 

própria utilidade e organização dos fóruns na disciplina. Como no Moodle é possível a 

criação de diversos fóruns com diferentes fins, concluímos que um texto instrucional sobre 

a utilização e funcionamento dos mesmos deveria ser disponibilizado já na  primeira 

semana do curso. Os estudantes deveriam entender quais as diferenças entre eles, como as 

discussões se organizam dentro deles e quais seriam utilizados no processo e na avaliação 

da aprendizagem, com ou sem pontuação. Os mesmos precisam reconhecer a sua utilidade. 

Regras básicas para uma boa leitura, comunicação e legibilidade das mensagens nos fóruns 

deveriam ser debatidas e negociadas com os estudantes e apresentadas em um texto 

instrucional.  Seriam diretrizes de orientação aos alunos quanto ao uso do fórum de forma a 

se obter maior proveito dos propósitos da atividade. Com esta iniciativa, as discussões 

aconteceriam dentro de uma estrutura organizacional que permite a identificação das 

temáticas e os objetivos delineados para cada atividade. Permitiriam ainda que os fóruns 

fossem compostos por mensagens que refletem a intenção de se comunicar bem, o que 

facilita a leitura dos mesmos, a participação e a avaliação dos processos de aprendizagem 

pelos professores. Estes procedimentos são coerentes com a perspectivas de que uma 

mudança paradigmática do ensino e da aprendizagem em Matemática inicia-se com ações 

preocupadas em proporcionar meios para se saber como fazer matemática nesse novo 

contexto. 
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A tarefa da tutoria também tem seu espaço nas nossas conclusões. A presença permanente 

dos tutores nos fóruns não significa uma trajetória exitosa da disciplina. A velocidade em 

responder às dúvidas apresentadas pelos alunos, antecipando a solução da questão, não 

proporciona construção do conhecimento. Ao contrário, o rompimento intencional deste 

“contrato” pode favorecer situações de aprendizagem. Acompanhar, observar, mediar, 

intervir, motivar e articular as diversas discussões dos estudantes em fóruns, deve ser parte 

integrante do planejamento das atividades dos tutores na disciplina. Assim, a prática da 

tutoria estaria concentrada em manter e estimular a presença desses diálogos didáticos 

matemáticos de forma intencional, respeitando e aproveitando-se das necessidades dos 

estudantes em resolver problemas, gerando, a partir deste ponto, situações e 

questionamentos que os façam avançar no tratamento com os objetos matemáticos.  

 

Sobre a atuação do tutor, ele desempenharia ainda algumas atividades específicas. Revisar 

e sintetizar os principais pontos da atividade destacando a utilidade e a aplicabilidade do 

que foi aprendido e encerrar o debate no fórum para que o estudante saiba que atividade foi 

concluída e que os objetivos declarados foram alcançados. Avaliaria ainda sobre as 

habilidades demonstradas dos alunos. Equilibrar a atuação do tutor, observar em um 

primeiro momento, e percebendo o que deve ser respondido imediatamente, também é uma 

reflexão pertinente. Acreditamos que por configurar-se em um cenário ainda pouco 

conhecido, a tutoria na educação online ainda precisa de suporte e apoio para o verdadeiro 

entendimento da sua função na EaD. 

 

Durante a nossa observação percebemos que a postura dos tutores, com suas intervenções, 

provocando o debate, estimulando o exercício da autonomia, e resgatando os 

conhecimentos prévios dos alunos, constituiu possibilidade concreta de aprendizagem 

colaborativa que precisa ser considerada como uma postura a ser adotada nessa modalidade 

de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, o diálogo entre os estudantes deve ser favorecido 

e não sufocado pela atuação do tutor e/ou professor. Por fim, a necessidade de estudos que 

indiquem práticas adequadas para o acompanhamento dos  estudantes em ambientes 

virtuais pelos tutores, apresentando orientações sobre como os estudantes podem aprender 

a aprender melhor sozinhos e colaborativamente com os colegas. 
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Sobre as características das atividades propostas nos fóruns, temos que situações autênticas 

de mobilização de registros de representação semiótica, que configurem situações 

verdadeiramente favoráveis à aprendizagem da matemática na resolução de problemas 

devem fazer parte do planejamento da disciplina a partir da identificação das necessidades 

dos estudantes, utilizando recursos do GeoGebra, do editor Wiris ou de outros softwares 

possivelmente adaptados ao Moodle ou ao AVA em questão e que atendam às necessidade 

da aprendizagem. Essas atividades poderiam também incluir elementos do Modelo CI para 

facilitar a interação entre os participantes, através da definição de papéis e, assim, a 

realização de atividades simultâneas no fórum envolveria um maior número de alunos em 

discussões com foco na aprendizagem. Dessa forma, se evitariam os vários tópicos 

repetidos e as discussões se concentrariam nos tópicos em que os grupos estão 

participando. Os alunos dos outros grupos poderiam, por exemplo, ao findar um prazo, 

inserir mensagens nas discussões dos colegas e participar com eles de outras discussões. 

 

A respeito das habilidades dos estudantes, estas deveriam ser demonstradas durante a 

atividade que estimularia o uso e familiaridade de editores matemáticos e apresentaria 

situações em que os alunos são forçados a usar diferentes registros de representação 

semiótica. Entre tais habilidades, destacaríamos: habilidades cognitivas como identificar a 

diferença entre os conceitos apresentados, por exemplo, segmentos, segmentos orientados 

e vetores; aprender o significado dos conceitos entendendo fatos e princípios, 

exemplificando, interpretando  e utilizando registros de representação do tipo gráfico. 

Aplicar os conceitos abstratos em questão para resolver o problema proposto e chegar a 

solução, e habilidades dialógicas, como participar da discussão posicionando-se, 

reformulando, reconhecendo e avaliando. 

 

Quanto ao recorte conceitual na Matemática, acreditamos que o resultado da pesquisa não 

seria drasticamente modificado se em vez da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria 

Analítica, tivéssemos escolhido outra disciplina como a de Cálculo, uma vez que as 

representações matemáticas de ordem discursiva ou não discursiva, são exaustivamente 

solicitadas em qualquer uma delas através das notações matemáticas, dos gráficos, 

diagramas entre outras. É importante perceber que disciplinas como as de Cálculo, Cálculo 

Vetorial e Geometria Analítica, Álgebra Linear e outras, fazem parte do currículo de vários 
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outros cursos de graduação na área das ciências exatas como Física, Computação e as 

Engenharias, o que logicamente significa que as nossas considerações tem um alcance 

bastante abrangente quando consideramos esses cursos sendo ministrados na EaD. 

 

A respeito do suporte oferecido pelo fórum do Moodle para discussão matemática este 

sozinho, não funciona. No entanto, ao disponibilizar o Wiris e o GeoGebra para o 

tratamento matemático dos objetos não apenas da Geometria Analítica mas de outras 

disciplinas em geral, a comunicação  matemática e o diálogo didático matemático foram 

potencializados. De fato, percebemos em nossas pesquisas que iniciativas de construção de 

ferramentas por pesquisadores brasileiros e do exterior, para o fazer matemática online, no 

que diz respeito a cursos de graduação, sinalizam uma tendência cada vez mais fortalecida. 

Dessa forma afirmamos, correndo o risco de ficarmos ultrapassados rapidamente, que em 

um período bem próximo, não serão questionados mais a qualidade nem tão pouco as 

diferenças do aprender e do ensinar em cursos de matemática a distância online. É 

oportuno dizer que consideramos incipiente, para os fins a que nos propomos, os registros 

de experiências e trabalhos de pesquisa publicados bibliograficamente no Brasil sobre a 

matemática na educação online e principalmente sobre a questão da comunicação 

matemática em ambientes virtuais.  

 

Experiências internacionais que associam a assincronia da comunicação com apoio dos 

recursos da webconferência, tem-se mostrado mais eficazes para o “fazer” matemática em 

cursos de graduação e pós-graduação a distância. Registramos que encontra-se à disposição 

dos professores de Matemática da UFPB Virtual as ferramentas para a implantação da 

webconferência e que demonstram a preocupação com a necessidade de atualização da 

tecnologia necessária para este processo e o envolvimento da UFPB com questões que 

estimulam ações de qualidade na tarefa educativa. 

 

Quanto as limitações da pesquisa, consideramos que a não intencionalidade de práticas 

colaborativas e de atividades que requeressem o diálogo para alcançar objetivos de 

aprendizagem na disciplina observada, permitiram anunciar grandes expectativas em torno 

de novas perspectivas metodológicas para a EaD mas não como vislumbrávamos observar, 

já que os diálogos didáticos matemáticos aconteceram discretamente.  
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Também de ordem prática, outra limitação aconteceu com o aparecimento do fórum 

“Tópicos Duplicados”. Ele interferiu no percurso da  categorização das mensagens dos 

alunos, uma vez que, no futuro, poderiam migrar de monólogo para diálogo ou para 

diálogo didático matemático se permanecessem nos fóruns semanais, o que melhoraria 

mesmo de forma tímida, a nossa avaliação da disciplina. 

 

Elementos do ambiente social e cultural dos estudantes que estão além do nosso controle, 

mas que reconhecemos como importantes para entender a experiência realizada também 

poderiam ter sido considerados. Primeiramente, um levantamento sobre a predisposição 

deles para o estudo com a Internet e das condições de conexão para acessar ao Moodle e,  

em segundo lugar, sobre a cultura local, na qual fazem parte, a respeito do incentivo para a 

realização de um curso a distância. Por isso mesmo, sugerimos a realização de estudos 

específicos que possam gerar metodologias de análise sobre perfil de alunos, que 

contemple e aprofunde a análise até aqui realizada, considerando além das características 

dos sujeitos abordadas nesta tese, o perfil psicológico dos participantes de fóruns online. 

Um estudo dessa natureza poderá trazer significativas contribuições sobre o 

comportamento dos “participantes silenciosos” e ainda possibilitar reflexões sobre 

motivações e angústias dos participantes virtuais, impulsionando o desenvolvimento de 

técnicas que possam melhorar a interação em ambiente online, focadas no sujeito e no 

respeito aos seus estilos de aprendizagem. 

 

Outros questionamentos emergiram durante a investigação e indicam futuras pesquisas, por 

exemplo, envolvendo a avaliação em fóruns de discussão. O diálogo e as qualidades das 

intervenções dos estudantes já são considerados objetos de avaliação, mas quais os 

critérios para avaliar a aprendizagem em matemática nesses ambientes? A escrita 

matemática com apoio dos recursos de um editor e/ou de softwares de geometria poderia 

ser um outro objeto de avaliação?  Entendemos que a  utilização e a manipulação de 

diferentes registros em tratamentos e conversões podem ser considerados nesta discussão. 

 

Sugerimos também estudos que aprofundem a questão do uso dos registros de 

representação matemática da escrita comum para a escrita mediada por algum recurso. 

Existiria uma perda nesta passagem? Na prática, outras formas para o expressar-se, 
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sinalizar ou de destacar na escrita manual seriam substituídas, esquecidas, ou 

permaneceriam? O desvelar dessas questões indicam a elaboração de um instrumento de 

pesquisa que capture os registros e busque nas interrelações de tais registros  a implicações 

para a realização de atividades matemáticas. 
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AANNEEXXOOSS  
 

ANEXO A  DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 
 
Carga horária: 60 horas Créditos: 04 
 
Descrição do Curso: Este curso irá introduzir conceitos e utilização de vetores, no espaço tridimensional, 
para a resolução de vários problemas geométricos como determinar, por exemplo, distâncias entre pontos, 
projeções, áreas e volumes. Para tais conceitos utilizaremos algumas ferramentas algébricas, via resolução de 
sistemas lineares, matrizes e determinantes. Depois da apresentação dos vetores, iremos utilizá-los como 
ferramenta para definir as retas e os planos através de suas equações e trataremos os problemas de posições 
relativas, distâncias e ângulos entre retas, entre retas e planos e entre planos. Mostraremos as cônicas nas suas 
formas reduzidas e paramétricas, para depois introduzir um método mais algébrico para a classificação das 
cônicas, usando autovalores e autovetores, determinando, desta maneira, os novos eixos coordenados para a 
cônica. Finalmente, as quádricas serão exibidas e classificadas a partir de suas equações reduzidas, 
mostrando o processo de construção tridimensional da mesma, através de cortes com os planos coordenados. 
 
Objetivos: Ao final do curso você estará habilitado a: 
 

⋅ Compreender o conceito de vetores; 
⋅ Ter uma compreensão espacial dos vetores; 
⋅ Operacionalizar vetores de forma geométrica e analítica; 
⋅ Compreender os resultados geométricos e numéricos associados às operações com vetores; 
⋅ Definir as retas e os planos através de suas equações, obtidas utilizando-se vetores; 
⋅ Determinar as posições relativas, os ângulos, as distâncias, as interseções entre as retas, entre as 

retas e os planos e entre os planos; 
⋅ Definir e classificar as cônicas nas formas reduzidas; 
⋅ Trabalhar com polinômios característicos, autovalores e autovetores; 
⋅ Classificar uma cônica dada na forma geral; 
⋅ Definir e classificar as quádricas, superfícies cilíndricas e cônicas. 
 

Projeto da Disciplina: A disciplina está estruturada em três Unidades Temáticas Integradas. Cada uma 
contém itens e subitens que os remetem às outras unidades. Os temas abordados serão acompanhados de uma 
exposição, uma animação, vídeos ou ilustrações, com indicação de textos de apoio e problematização das 
questões do texto. Para cada Unidade será aberta uma discussão no fórum e proposta uma atividade de 
avaliação. 
 
 
Unidades Temáticas Integradas 
 
Unidade I - Vetores: Introdução; Segmentos Orientados; Norma, direção e sentido; Vetores; Operações 
elementares com vetores; Soma; Multiplicação por escalar; Combinação Linear; Dependência Linear; 
Ângulos entre vetores; Produtos entre vetores; Produto Interno; Produto Vetorial; Produto Misto; Vetores do 
R3 em coordenadas; Exemplos. 
 
Unidade II - Retas e Planos: Introdução; O plano por três pontos; Por um ponto e dois vetores; Um ponto e 
um vetor perpendicular; A reta; Por dois pontos; Por um ponto e um vetor; Por dois planos; Posição relativa; 
Entre retas; Entre retas e planos; Entre planos; Ângulo; Nulo; Não nulo; Interseções vazias; Não vazia; 
Distâncias igual a zero; Diferente de zero; Exemplos. 
 
Unidade III - Cônicas e Quádricas: Introdução; Cônicas; Forma reduzida; Autovalores e autovetores; 
Classificando as cônicas; Quádricas; Esfera; Elipsóide; Hiperbolóide de uma folha; Hiperbolóide de duas 
folhas; Parabolóide elíptico; Parabolóide hiperbólico; Superfície cônica; Superfície cilíndrica; Exemplos; 
Cônicas; Quádricas. 
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ANEXO B  QUESTIONÁRIO ATTLS NO MOODLE  
  

Tela 1 -  Telas relativas à apresentação das sentenças do questionário no Moodle 
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 Tela 2 -  Telas relativas à apresentação das sentenças do questionário no Moodle  
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ANEXO C  QUESTIONÁRIO COLLES NO MOODLE 
 
          

           Tela 1 - Sentenças relativas à Relevância e Reflexão Crítica no Moodle 
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Tela 2 - Sentenças relativas à Interatividade, Apoio dos Tutores  e dos colegas no Moodle 
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Tela 3 - Sentenças relativas ao Apoio dos  Colegas e Compreensão no Moodle 
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ANEXO D  CARTA DE UTILIZAÇÃO DOS FÓRUNS NA DISCIPLINA CVGA  
 

Funcionamento e Utilização dos Fórum

Na disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica no ambiente Moodle são utilizadas fóruns com 
diversos fins e com caracteres diferentes.  

 
Fórum 
de 
notícias 

 
No Fórum de notícias serão colocadas notícias e avisos referentes ao curso. Os tópicos só 
podem ser criados por um dos tutores, mas são permitidas e algumas vezes solicitadas 
respostas por parte dos participantes.  
 

 
 
Ponto 
de 
Encontro 

O Ponto de encontro é essencialmente utilizado para a socialização entre todos os 
intervenientes no curso. Tem um caráter mais informal e está à disposição de todos.  

Fórum 
da 
Semana  

O Fórum da Semana destina-se à discussão dos temas tratados durante a semana e à colocação 
de questões relacionadas a esses temas, por parte dos participantes e dos tutores.  

O Fórum da Semana foi criado também com a intenção de reunir e partilhar informações 
acerca dos conteúdos da disciplina, em geral, contemplando notícias, artigos, links, relatos 
pessoais, enfim, tudo o que for de interesse para o curso e que de alguma forma contribua para 
o crescimento do conhecimento de cada um.  

Para tal é importante que sejam iniciados tópicos, mas também que exista uma interação 
constante entre todos os participantes. Cada mensagem deve ser entendida como um desafio 
pessoal, a que cada um deve tentar responder ou para o qual cada um deve contribuir.  

Regras 
Básicas 

Os participantes devem esforçar-se por garantir que os tópicos que iniciam se encontrem no 
fórum correto.  

Para uma melhor legibilidade as mensagens deverão satisfazer algumas regras básicas:  

Restrição da redação de mensagens muito longas.  
Restrição de passagens longas sublinhadas ou em letras maiúsculas.  
Os títulos dos tópicos devem refletir o conteúdo da mensagem.  

Antes de enviar uma mensagem, é aconselhável que seja feita uma pesquisa por palavra-chave 
na ferramenta Busca dos fóruns (Buscar, na página inicial do curso). Objetiva-se com isso não 
abrir tópicos iguais ou semelhantes aos já existentes. 

E por fim é de ressalvar que todos os participantes serão tratados com o mesmo respeito, 
independentemente do seu nível de conhecimento sobre determinado assunto ou quaisquer características 
pessoais e portanto vale ressaltar o respeito deve ser sempre mantido. 

 

 

 


