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RESUMO 
__________________________________________________________      

 
 

Este estudo envolve aspectos da Educação a Distância, Educação Matemática e 

Educação Inclusiva com a proposta de permitir a alunos surdos debater soluções 

para problemas matemáticos à distância. Para isso, a pesquisa tem como objetivo 

principal estudar os fatores que influenciam na interação e na comunicação de 

pessoas surdas, envolvidas na resolução de problemas por meio da ferramenta 

fórum de discussão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle. Mais 

especificamente, analisamos os limites e as potencialidades do uso da ferramenta 

fórum de discussão como meio de comunicação e interação entre os alunos surdos 

e entre estes e o tutor identificando as peculiaridades que podem influenciar nessa 

interação. Adotamos como metodologia de pesquisa o Design Research (Brown e 

Collins, 1992) que possui características que nos permitiram desenvolver o estudo 

em ciclos, possibilitando adequações na proposta inicial e no design do AVA. Foram 

3 ciclos: no primeiro aplicamos três estudos pilotos em grupos distintos, no segundo 

fizemos o redesign do AVA e aplicamos as atividades aos alunos surdos e no 

terceiro realizamos uma entrevista semiestruturada com os alunos participantes do 

segundo ciclo. Nos segundo e terceiro ciclos contamos com a participação de sete 

alunos surdos que discutiram no fórum soluções para quatro problemas 

matemáticos. As contribuições dos alunos nos fóruns foram analisadas segundo o 

modelo de Bairral (2002, 2007) que visa classificar algumas tipologias de discurso e 

identificar a natureza daquelas que geram uma sequência de interações 

argumentativas. Analisando os resultados identificamos que algumas tipologias de 

discurso são recorrentes nas intervenções e que outras caracterizam uma postura 

dos alunos que está relacionada a concepções comuns da prática vivida em salas 

de aulas presenciais. 

 
 
Palavras-chave: Fórum de Discussão; Interação; Resolução de Problemas; Surdos; 

Tipologias de Discurso 

 

 



ABSTRACT 
__________________________________________________________                                     

 
 

This study involves aspects of Distance Education, Mathematics Education and 

Inclusive Education with a proposal to allow deaf students to discuss solutions to 

mathematical problems at bay. For this, the research aims to study the main factors 

that influence the interaction and communication of deaf people involved in solving 

problems through discussion forum tool Virtual Learning Environment (VLE) Moodle. 

More specifically, we analyze the limits and potential of using the tool discussion 

forum as a means of communication and interaction between deaf students and 

between them and the tutor identifying the peculiarities that may influence this 

interaction. We embrace research methodology as the Design Research (Brown and 

Collins, 1992) that possess characteristics that have allowed us to develop the study 

in cycles, enabling adjustments in the initial proposal and design of the AVA. There 

were 3 cycles: in the first three studies apply pilots into distinct groups, the second 

did the redesign of the AVA and activities apply to deaf students in the third and 

conducted a semistructured interview with the students of second cycle. In the 

second and third cycles counted with the participation of seven deaf students who 

discussed solutions forum to four math problems. Contributions from students boards 

were analyzed according to the model Bairral (2002, 2007) that aims to classify 

certain types of speech and identify the nature of those that generate a sequence of 

argumentative interactions. Analyzing the results we found that some types of 

speech are recurrent interventions and other students characterize a posture that is 

related to the common conceptions of practice experienced in classrooms classroom. 

 
 

 
Keywords: Discussion Forum, Interaction, Problem Solving; Deaf; Types of Speech 

 

 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

FIGURA 1.1: BOX DE ADMINISTRAÇÃO DE UM CURSO .................................................................. 25 

FIGURA 1.2: PASSOS A SEREM SEGUIDOS PARA ACRESCENTAR UM LINK A UM         
ARQUIVO OU SITE ................................................................................................................................... 26 

FIGURA 2.1: LINKS HIPERTEXTUAIS (JONASSEN, 1986) .............................................................. 39 

FIGURA 2.2: ESQUEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS DISCURSIVAS NO  
FÓRUM (BAIRRAL, 2002)...................................................................................................................... 40 

FIGURA 2.3: TIPOLOGIAS DE DISCURSO ........................................................................................... 44 

FIGURA 3.1: ENUNCIADO DA ATIVIDADE 1 EM LIBRAS E EM LÍNGUA PORTUGUESA 
ESCRITA ..................................................................................................................................................... 55 

FIGURA 3.2: ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM................................................... 55 

FIGURA 3.3: ACESSO AOS TÓPICOS DE DISCUSSÃO DE CADA ATIVIDADE ............................... 56 

FIGURA 3.4: INÍCIO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DA ATIVIDADE 1 .............................................. 56 

FIGURA 3.5: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO ......................................................... 57 

FIGURA 3.6: CONTRIBUIÇÃO TEXTUAL NA ATIVIDADE 1 ............................................................ 59 

FIGURA 3.7: RESPOSTA DE UMA ALUNA COM ANEXO ................................................................... 66 

FIGURA 3.8: SOLUÇÃO DE UMA ALUNA À ATIVIDADE 1 ............................................................... 66 

FIGURA 3.9: RESPOSTA TEXTUAL DE UMA ALUNA À ATIVIDADE 1 .......................................... 67 

FIGURA 3.10: RESPOSTA COM EXPRESSÃO MATEMÁTICA DE UMA ALUNA À           
ATIVIDADE 2 ............................................................................................................................................ 67 

FIGURA 3.11: PROPOSTA DE ATIVIDADE ......................................................................................... 67 

FIGURA 3.12: ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO 
DISPONIBILIZADA NA PÁGINA INICIAL............................................................................................. 71 

FIGURA 3.13: ACESSO AO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO NA    
PÁGINA INICIAL DO AVA ....................................................................................................................... 72 

FIGURA 4.1: IMAGEM DA INTÉRPRETE REALIZANDO AS PERGUNTAS DA  
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA ................................................................................................... 110 

FIGURA 4.2: IMAGEM DOS ALUNOS RESPONDENDO ÀS PERGUNTAS DA    
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA ................................................................................................... 111 

 



LISTA DE QUADROS 
 

 

QUADRO 2.1: EXEMPLO DE EDIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE  
MENSAGENS NO FÓRUM UTILIZADO POR BAIRRAL (2005) ........................................................ 41 

QUADRO 3.1: BOAS VINDAS DO CURSO E ORIENTAÇÕES GERAIS .............................................. 54 

QUADRO 3.2: CONTRIBUIÇÃO COM IMAGEM EM ANEXO NA ATIVIDADE 1 ............................. 59 

QUADRO 3.3: SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES DO 1º ESTUDO PILOTO ................................ 60 

QUADRO 3.4: EXEMPLO DE RESPOSTAS DA ATIVIDADE 7 .......................................................... 62 

QUADRO 3.5: SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES DO 2º ESTUDO PILOTO ................................ 63 

QUADRO 3.6: ROTEIRO DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DO CURSO MATEMÁTICA  
INCLUSIVA” ................................................................................................................................................ 69 

QUADRO 3.7: COMPARATIVO DOS TÓPICOS DISPONÍVEIS NO 1º DESIGN DO           
AVA E APÓS O REDESIGN ....................................................................................................................... 71 

QUADRO 3.8: LEITURA DOS ENUNCIADOS DOS PROBLEMAS PARA OS VÍDEOS   
EM LIBRAS ................................................................................................................................................ 74 

QUADRO 3.9: MENSAGENS CONVIDANDO OS ALUNOS A PARTICIPAREM DO  
FÓRUM ....................................................................................................................................................... 76 

QUADRO 4.1: RESUMO DAS INTERVENÇÕES CONSIDERANDO AS TIPOLOGIAS ..................... 81 

QUADRO 4.2: EXEMPLO DE DIVERSAS TIPOLOGIAS NA MESMA INTERVENÇÃO ................... 82 

QUADRO 4.3: EXEMPLO DE TIPOLOGIAS QUE INFLUENCIAM NA INTERAÇÃO  DE  
MANEIRA MAIS EXPLÍCITA ................................................................................................................... 83 

QUADRO 4.4: RESUMO DAS INTERVENÇÕES COM AS TIPOLOGIAS DA ATIVIDADE 1 .......... 88 

QUADRO 4.5: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES DE CADA PARTICIPANTE NA  
ATIVIDADE 1 ............................................................................................................................................ 88 

QUADRO 4.6: PARTICIPAÇÃO ISOLADA DO ALUNO GABRIEL ..................................................... 92 

QUADRO 4.7: RESPOSTAS COM O PADRÃO NA SOMA DAS LINHAS ........................................... 93 

QUADRO 4.8: CONTRIBUIÇÃO DO ALUNO IVAN EM RESPOSTA À POSSIBILIDADE  
DE PADRONIZAÇÃO NA SOMA DAS LINHAS ..................................................................................... 93 

QUADRO 4.9: RESUMO DAS INTERVENÇÕES COM AS TIPOLOGIAS DA       
ATIVIDADE 2 ............................................................................................................................................ 96 

QUADRO 4.10: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES DE CADA PARTICIPANTE NA  
ATIVIDADE 2 ............................................................................................................................................ 97 



QUADRO 4.11: RESPOSTA DA ALUNA CAMILA AO ENUNCIADO DA ATIVIDADE 2 ................ 99 

QUADRO 4.12: RESUMO DAS INTERVENÇÕES COM AS TIPOLOGIAS DA      
ATIVIDADE 3 .......................................................................................................................................... 103 

QUADRO 4.13: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES DE CADA PARTICIPANTE NA  
ATIVIDADE 3 .......................................................................................................................................... 103 

QUADRO 4.14: INTERAÇÃO DISCRETA ENTRE A ALUNA LUANA E O TUTOR NO  
FÓRUM DA ATIVIDADE 3 .................................................................................................................... 105 

QUADRO 4.15: RESUMO DAS INTERVENÇÕES COM AS TIPOLOGIAS DA  
ATIVIDADE 2 .......................................................................................................................................... 108 

QUADRO 4.16: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES DE CADA PARTICIPANTE NA  
ATIVIDADE 4 .......................................................................................................................................... 108 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 1 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ........................................................................................ 18 

1.1 A Modalidade de Educação escolhida: EaD e seu contexto histórico ..........................................18 

1.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem ........................................................................................22 

1.3 O AVA Moodle ............................................................................................................................24 

1.4 Inclusão, acessibilidade e LIBRAS ...............................................................................................27 

1.5 Resolução de Problemas.............................................................................................................28 

1.5.1 Tipos de problema ...............................................................................................................32 

CAPÍTULO 2 
DISCURSO E INTERAÇÃO NO FÓRUM DE DISCUSSÃO ...................................................... 34 

2.1 O fórum de discussão e suas peculiaridades de interação ..........................................................34 

2.1.1 O papel do tutor no fórum de discussão ...............................................................................36 

2.2 ANALISANDO A INTERAÇÃO NO FÓRUM DE DISCUSSÃO: Nós comunicativos e tipologias de 
Discurso ............................................................................................................................................38 

2.3 O Nosso modelo .........................................................................................................................43 

2.3 PESQUISAS SOBRE INTERAÇÃO E O FÓRUM DE DISCUSSÃO .......................................................45 

2.3.1 REFLEXÕES SOBRE A BUSCA PELA REVISÃO DE LITERATURA ...................................................48 

CAPÍTULO 3 
METODOLOGIA .......................................................................................................................... 50 

3.1 A Trajetória Metodológica ..........................................................................................................53 

3.1.1 Primeiro ciclo da pesquisa ....................................................................................................53 

3.1.1.1 Estudos Pilotos ..............................................................................................................57 

3.1.1.1.1 Primeiro Estudo Piloto ...........................................................................................58 

3.1.1.1.2 Segundo Estudo piloto ...........................................................................................61 

3.1.1.1.3 Terceiro Estudo Piloto ............................................................................................64 



3.1.2 Segundo ciclo da pesquisa ....................................................................................................68 

3.1.2.1 Redesign do AVA ...........................................................................................................68 

3.1.2.2 Apresentação e aplicação da pesquisa...........................................................................74 

3.1.3 Terceiro ciclo da pesquisa ....................................................................................................78 

CAPÍTULO 4 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ......................................................................... 80 

4.1 Do segundo ciclo.........................................................................................................................80 

4.1.2 Discutindo a Atividade 2 .......................................................................................................94 

4.1.3 Discutindo a Atividade 3 .....................................................................................................100 

4.1.4 Discutindo a Atividade 4 .....................................................................................................106 

4.2 Do Terceiro Ciclo ..................................................................................................................................... 109 

CAPÍTULO 5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................... 116 

5.1 A proposta de estudo ...............................................................................................................117 

5.2 Dimensões de análises .............................................................................................................119 

5.3 A questão de pesquisa ..............................................................................................................122 

5.4 Propostas para trabalhos futuros .............................................................................................123 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 125 

ANEXO 1 .................................................................................................................................... 129 

ANEXO 2 .................................................................................................................................... 130 

ANEXO 3 .................................................................................................................................... 131 

ANEXO 4 .................................................................................................................................... 136 

ANEXO 5 .................................................................................................................................... 139 

ANEXO 6 .................................................................................................................................... 143 

ANEXO 7 .................................................................................................................................... 145 

 
 
 
 
 



 

13 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho descreve a pesquisa que tem como objetivo principal estudar os 

fatores que influenciam na interação1 e na comunicação2 de Pessoas com 

Necessidades Educativas Especiais (PNEE), especificamente auditivas, na 

resolução de problemas através do uso da ferramenta fórum de discussão do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle. 

Como objetivo específico, analisaremos os limites e potencialidades do uso 

da ferramenta fórum de discussão como meio de comunicação e interação entre os 

alunos surdos e entre estes e o tutor e identificaremos as peculiaridades que podem 

influenciar nessa interação. 

O tema de estudo tem relação com minha trajetória acadêmica, 

particularmente, considerando que as experiências e vivências em outros cursos na 

área de Educação Matemática despertaram a curiosidade e a motivação pelo estudo 

do ensino e da aprendizagem de conteúdos matemáticos para PNEE, mediados em 

AVA na modalidade de Educação a Distância (EaD). 

Minhas inquietações surgiram a partir do momento em que foi possível 

experimentar, cursando na modalidade de EaD, especializações e extensões que 

permitiram vislumbrar diversas abordagens e estruturas dessa modalidade de 

cursos. Neste cenário, percebi também a existência de especificidades e novas 

abordagens a respeito das habilidades e competências inerentes a professores e 

alunos no contato com as novas tecnologias educacionais e com as peculiaridades 

da EaD. Em particular, ao cursar uma disciplina a distância, destinada à inclusão de 

PNEE, foi possível vislumbrar a existência de sites e softwares desenvolvidos 

exclusivamente para esse público, denotando certa preocupação com a inclusão. No 

entanto, o que se observa na prática, apesar da existência de ferramentas 

tecnológicas de inclusão, são poucos os cursos destinados às PNEE, ou seja, uma 

área em expansão e que precisa de estudos que sejam colocados em prática. 

                                                
1 Para nós, na interação existe uma relação de contribuição mútua, através de questionamentos, 
críticas e sugestões que podem gerar uma construção coletiva. 
2 Na comunicação, para nós, a informação é apenas transmitida de um indivíduo ao outro, ou seja, 
não existe necessariamente um retorno. 
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A definição do tema deu-se depois de uma seleção dentre os principais temas 

discutidos nas tendências em Educação Matemática que permitissem principalmente 

englobar estudos de ensino e de aprendizagem em Matemática com a EaD, com as 

novas tecnologias e com a inclusão escolar. Assim, vemos que a própria Educação 

Matemática caminha em harmonia com outras áreas de pesquisa, denotando a sua 

complexidade e criando novas perspectivas com o intuito de melhorar a qualidade 

do ensino e da aprendizagem da Matemática. 

Sendo a Matemática uma ciência viva e que permite a construção do seu 

conhecimento, vemos, na utilização das tecnologias digitais, uma possibilidade de 

mediação3 e de interação entre sujeito e objeto, permitindo aos alunos simular, 

visualizar, experimentar e manusear com maior participação e motivação, se 

comparado à prática tradicional do lápis e papel. 

Na modalidade de EaD essas características são mais perceptivas e usuais 

pois, a tecnologia que pode contribuir com o desenvolvimento da autonomia da 

aprendizagem do aluno, está presente constantemente no AVA, ou seja, o uso das 

ferramentas de comunicação entre os participantes (fórum de discussão, chat, mural, 

wiki) ou o compartilhamento de materiais através de diversos tipos de mídias 

(textuais ou audiovisuais) é constante. 

Entre outros benefícios da utilização das tecnologias digitais como recurso 

para o ensino e aprendizagem da Matemática, destacaremos também as tecnologias 

assistivas, destinadas à inclusão de PNEE. Nesta pesquisa, em especial, focaremos 

as pessoas com deficiência auditiva e suas peculiaridades para aprender e se 

comunicar, como por exemplo, a utilização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

As justificativas de escolha do tema desta pesquisa se explicam com a 

necessidade de se conhecer mais sobre os recursos tecnológicos da EaD, que 

fazem parte de um AVA e que permitem, ao mesmo tempo, oferecer educação e 

inclusão a pessoas com deficiência auditiva, verificando as possibilidades de 

interação específicas do indivíduo em questão. Tomo, ainda, em consideração o 

comprometimento pessoal com a área e com a temática, bem como assinalo a 

demanda de meu desenvolvimento profissional. 

                                                
3 Segundo Fernandes (2004), para Vygotsky o conceito de mediação é a utilização de um elemento 
intermediário numa relação. Nesse sentido, acreditamos que as tecnologias digitais exercem esse 
papel de elemento intermediário. 
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A escolha para se trabalhar com alunos surdos nesta pesquisa se deve ao 

fato de existir poucos estudos que associam EaD e alunos surdos e, principalmente, 

pelo grande número de deficientes auditivos no Brasil. Segundo o Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano 2000 (último 

registro oficial), o Brasil possuía cerca de 5,7 milhões de deficientes auditivos4.  Em 

relação ao número de matriculados em escolas comuns ou especiais, em 2010, 

foram registradas 70.823 matrículas5 no país de alunos com deficiência auditiva. 

A utilização da resolução de problemas nesta pesquisa está relacionada a 

possibilidade de discussão e troca de ideias entre os alunos com o intuito de 

compreender, criar estratégias e propor soluções, haja vista as características 

existentes nos problemas-processo escolhidos de Leblanc, Proudfit e Putt (1997), 

utilizando as quatro fases para resolução de problemas de Polya (1978). 

Consideramos que a modalidade de EaD pode ser uma opção a mais aos 

alunos surdos que se encontram em escolas presenciais e, ao mesmo tempo, 

necessitam de uma alternativa para superar problemas de distâncias físicas nos 

deslocamentos até a instituição escolar ou que não possuam os recursos 

necessários à sua comunicação e aprendizagem matemática. 

Destacamos ainda que, esta pesquisa faz parte de um projeto maior 

envolvendo outros dois pesquisadores (mestrandos) do Programa de Pós-graduação 

em Educação Matemática da Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN), 

que utilizam o mesmo AVA e os mesmos problemas matemáticos. Uma das 

pesquisas, a do mestrando Carlos Eduardo Rocha dos Santos, analisa o discurso de 

alunos cegos através da resolução de problemas utilizando o fórum de discussão. A 

outra pesquisa, a do mestrando Oswaldo Ortiz Fernandez Júnior, tem o enfoque no 

estudo do comportamento de alunos sem limitações sensoriais ao resolverem 

problemas matemáticos em ambiente virtual de aprendizagem utilizando o fórum de 

discussão. 

As considerações apresentadas anteriormente, nos levaram a estruturar a 

seguinte questão de pesquisa: 

                                                
4 Dados disponíveis em: http://www.feneis.org.br/page/quantsurdos.asp  
5 Dados disponíveis em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/minoria+surda+que+estuda+sai+de+sala+especial+para+reg
ular/n1597119749750.html   
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Que fatores influenciam a interação entre os aprendizes surdos 
envolvidos na resolução de problemas matemáticos utilizando o fórum de 
discussão? 

Com a intenção de oferecer uma resposta a ela, estruturamos esta 

dissertação da seguinte forma: 

No Capítulo 1 procuramos abordar resumidamente os tópicos que fazem 

parte das nossas escolhas nesta pesquisa, ou seja, que de uma forma ou de outra, 

influenciaram em algumas decisões. São eles: A modalidade de EaD e seu contexto 

histórico; Ambientes Virtuais de Aprendizagem; O AVA Moodle; Inclusão, 

Acessibilidade e LIBRAS; Resolução de Problemas e Tipos de Problema.  

No Capítulo 2 trabalhamos a Fundamentação Teórica da pesquisa 

destacando os seguintes tópicos: O fórum de discussão e suas peculiaridades de 

interação; O papel do tutor no fórum de discussão; A análise da interação no fórum 

de discussão: nós comunicativos e tipologias de discurso com uma adequação do 

modelo de Bairral (2002) para a nossa análise e uma revisão da literatura que 

buscou obras que envolvessem as questões da interação, inclusão e principalmente 

o uso do fórum de discussão, encerrando com algumas reflexões sobre essa busca 

de referências. 

No Capítulo 3 apresentamos a Metodologia utilizada na pesquisa, o Design 

Research e descrevemos a trajetória metodológica, destacando a realização dos 3 

(três) ciclos do processo onde: no primeiro realizamos o Design do primeiro AVA e a 

aplicação de 3 (três) estudos pilotos; no segundo realizamos o redesign do AVA e a 

aplicação da pesquisa com os sujeitos surdos e no terceiro a realização de uma 

entrevista semiestruturada. 

No Capítulo 4, num primeiro momento, discutimos e analisamos os dados da 

pesquisa considerando as contribuições dos alunos nos fóruns de discussão de 

cada problema aplicado, tomando como referência o modelo de Bairral (2002, 2007), 

que analisa as interações com base nas tipologias de discurso e na identificação de 

nós comunicativos. Num segundo momento analisamos o conteúdo da entrevista 

semiestruturada para compreender melhor algumas dificuldades apresentadas pelos 

alunos surdos. 
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No Capítulo 5, realizamos as Considerações Finais do estudo procurando 

responder a nossa questão de pesquisa observando, também, se os objetivos 

iniciais foram alcançados, possibilitando assim, reflexões para melhorias e algumas 

sugestões para estudos futuros.  

Encerrando a dissertação, trazemos as referências do estudo e os anexos 

construídos durante a pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

CAPÍTULO 1 
 

 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Neste capítulo, procuramos trabalhar resumidamente alguns elementos que 

envolvem esta pesquisa de maneira secundária, mas não menos importante, pois 

fazem parte do cenário educacional atualmente e também justificam as nossas 
escolhas neste trabalho, seja na preparação ou na condução das atividades no 

AVA.  

 

1.1 A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESCOLHIDA: EAD E SEU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

 

A história da EaD se confunde com fatos históricos da humanidade e 

principalmente com a evolução dos meios de comunicação. Hoje, mais conhecida e 

presente no dia a dia das pessoas, utiliza os recursos tecnológicos de informação e 

comunicação que a sociedade conhece, principalmente a internet mas, já utilizou 

outros meios de comunicação e com outras finalidades. 

Autores como Nipper (2001) apud Belloni (2003, p. 56) identificam três 

gerações de modelos de EaD. A primeira geração se baseava fundamentalmente no 

ensino por correspondência, por volta dos finais do século XIX, apoiada 

principalmente pelo desenvolvimento da Imprensa e das ferrovias. A comunicação 

entre os alunos e os professores era demorada, com intervalos grandes de tempo e 

limitada aos períodos em que os estudantes se submetiam às avaliações. O aluno 

tinha pouco contato com o professor e tinha liberdade para o local de estudo, ou 

seja, cada aluno estudava em sua localidade. 

Na segunda geração reconhecida pelo autor, a EaD utilizada por volta dos 

anos 60, além de material impresso, passou-se a utilizar outros meios de 

comunicação, como os audiovisuais: rádio, televisão e gravações em cassete. Nesta 

segunda geração, houve fortes influências behavioristas e industrialistas da época: 
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pacotes instrucionais, públicos de massa e economia de escala. (Nipper, 2001 apud 

Belloni, 2003, p. 56) 

O início da terceira geração, por volta dos anos 90, surgiu principalmente com 

o desenvolvimento e disseminação das Tecnologias de Comunicação e Informação 

(TIC). Além dos meios de comunicação anteriores, passaram a ser utilizados 

disquetes, CD-ROMs e o uso mais abrangente do computador, mudando 

definitivamente as interações em EaD. (Nipper, 2001 apud Belloni, 2003, p. 57) 

No entanto, para os autores Sherron e Boettcher apud Nova (2004), existe 

também a quarta geração da EaD. Esta quarta geração, que surge a partir de 1995, 

usa múltiplas tecnologias e principalmente tecnologias computacionais de banda 

larga, a Internet como meio de comunicação, pesquisa e disponibilização de 

materiais. 

Anteriomente a toda essa tecnologia responsável pela evolução da EaD, 

Kenski (2003) lembra que, 

A educação era oferecida em lugares física e “espiritualmente” 
estáveis: nas escolas e nas mentes dos professores. O ambiente 
educacional era situado no tempo e no espaço. O aluno precisava 
deslocar-se regularmente até os lugares do saber – um campus, uma 
biblioteca, um laboratório – para aprender. Na era digital, é o saber 
que viaja veloz nas estradas virtuais da informação. Não importa o 
lugar em que o aluno estiver: em casa, em um barco, no hospital, no 
trabalho. (KENSKI, 2003, p. 32). 

 
Ainda sobre essa relação da evolução tecnológia e a EaD, Kenski (2003, p. 

30) lembra que é “necessário estar em permanente estado de aprendizagem e 

adaptação ao novo”, destacando que: 

[…] múltiplas são as agências que apresentam informações e 
conhecimentos a que se pode ter acesso, sem a obrigatoriedade de 
deslocamentos físicos até as instituições tradicionais de ensino para 
aprender. Escolas virtuais oferecem vários tipos de ensinamento on-
line, além das inúmeras possibilidades de estar informada por meio 
das interações com todos os tipos de tecnologias (KENSKI, 2003, p. 
30). 

 

Hoje, a EaD atinge índices e reconhecimentos que justificam sua 

permanência e crescimento no mercado. Com o advento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) e sua utilização em EaD, os cursos virtuais 

passaram a ter uma qualidade diferenciada, caracterizada pelas possibilidades de 
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interação, rapidez de comunicação e informação, inclusão social, diminuição das 

problemáticas causadas pelas variáveis tempo e espaço (geográfico) dos alunos e 

demanda. “As barreiras das condições físicas (alunos hospitalizados ou 

impossibilitados de deslocamento) e da localização geográfica, por exemplo, não 

são consideradas” (KENSKI, 2003, p. 33). 

Existem recursos como softwares educacionais e objetos de aprendizagem 

que também auxiliam na EaD através da interação do discente com o conteúdo e 

com a própria ferramenta, no entanto, a Internet é a principal responsável pela 

comunicação e interação entre os usuários (por meio de: fórum de discussão, e-mail, 

chat, wiki, etc.) e também pela pesquisa, divulgação e compartilhamento de 

conteúdos (sites de busca, bibliotecas virtuais, etc.). Ou seja, com estes recursos, o 

aluno de posse de um computador e acesso a Internet, pode realizar um curso6, em 

sua própria residência ou em qualquer outro local que possua estas tecnologias, 

adequando seu tempo e sem a necessidade de se deslocar frequentemente a um 

determinado local para participar das atividades. 

Se compararmos com a educação presencial, que também já utiliza alguns 

recursos tecnológicos, mas não como regra, vemos que na EaD a tecnologia é algo 

imprescindível para a sua existência (principalmente as tecnologias da informação e 

comunicação como a Internet), e que isso traz também especificidades pedagógicas, 

políticas, e principalmente práticas, o que denota a importância desses 

conhecimentos em virtude de sua utilização como modalidade de ensino. 

Assim, para Struchiner e Giannella (2005), 

A EaD não difere da educação presencial em sua essência, mas 
em aspectos pontuais; a EaD pressupõe a distância física entre 
professores e alunos e entre alunos e seus colegas, nunca à 
distância de uma relação construtiva e dialógica entre atores 
envolvidos no processo educativo. (STRUCHINER e GIANNELLA, p. 
2, 2005, grifo dos autores). 

 

Dentre as diferenças, peculiaridades e benefícios da EaD que destacamos até 

aqui, priorizamos nesta pesquisa os que vêm auxiliando na aprendizagem e 

promovendo a inclusão social das pessoas em todos os níveis da educação, assim 

                                                
6 Nos referimos aqui a cursos oferecidos na modalidade totalmente à distância, pois existem cursos 
semipresenciais onde os alunos participam de encontros presenciais regulares. 
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como é previsto no sistema educacional brasileiro. Isso é possível pelos diferenciais 

já citados de acesso físico e flexibilidade de horário, fatores não tão comuns na 

educação presencial e que na EaD acabam por potencializarem a tão esperada 

educação inclusiva. 

Ao pensar na EaD como instrumento de inclusão social no Brasil, Matias-

Pereira (2008) destaca que o avanço das tecnologias comunicativas e a tendência 

do acesso se torna cada vez mais barato, bem como, a crescente necessidade de 

formação e educação da sociedade contribuem para viabilização da EaD. 

Quanto aos modelos de EaD atualmente encontrados, consideramos os dois 

modelos citados por Bairral (2007) como os mais predominantes: um primeiro 

modelo onde existe uma ênfase no material instrucional, na figura do professor e na 

transferência do conhecimento e um segundo modelo que tem como foco o aluno, 

envolvendo aspectos motivacionais, interacionais, contextuais e humanos. 

Adotamos como definição de EaD para esta pesquisa um modelo com as 

características já citadas por Bairral (2007), mas que também pode ser chamado de 

EaDonline, assim como Borba, Malheiros e Zullatto (2007), que definem: 

Eadonline pode ser entendida como a modalidade de educação que 
acontece primordialmente mediada por interações via internet e 
tecnologias associadas. Cursos e disciplinas cuja interação aconteça 
utilizando interfaces como salas de bate-papo, videoconferências, 
fóruns, etc. se encaixam nessa modalidade (BORBA, MALHEIROS e 
ZULLATTO, 2007, p. 15). 

 

Assim, em face de sua abrangência e evolução, percebemos a EaD como 

uma modalidade de ensino carregada de potenciais capazes não só de 

democratizarem a educação, mas principalmente de incluir pessoas socialmente, 

independente das condições sócio-econômicas, culturais e também de suas 

limitações sensoriais. 

Neste contexto, se faz importante também, discutirmos algumas 

características específicas do AVA, espaço virtual onde a atual EaD, normalmente, 

acontece. 
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1.2 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
 

Com a EaD utilizando atualmente os recursos das TIC e principalmente o uso 

da Internet, figuram também neste cenário, com grande importância, os AVA, 

verdadeiras plataformas educacionais que tem a finalidade de subsidiar e mediar a 

aprendizagem do aluno à distância, fazendo a representação de uma sala de aula 

virtual, com diversas ferramentas de comunicação, interação, pesquisa e acesso aos 

materiais e conteúdos didáticos. 

As variadas possibilidades de acesso à informação e à interação 
proporcionadas pelas novas tecnologias viabilizam o aparecimento 
das escolas virtuais, modalidade de ensino a distância para todos os 
níveis e todos os assuntos (KENSKI, 2003, p. 33). 

 

Atualmente, existem diversos AVA. Normalmente diferem em suas 

características técnicas, finalidades e principalmente em relação às ferramentas 

disponíveis. Alguns são livres (gratuitos) e outros de domínio particular.  

Dentre as principais ferramentas e recursos que podemos encontrar em um 

AVA, estão os fóruns de discussão, hipertextos, correio eletrônico, quadro de aviso 

ou mural, chat ou bate-papo, ferramentas essas que permitem a disponibilização e a 

troca de informações e materiais relativos ao curso, entre os participantes: alunos, 

tutores e professores. 

No entanto, independente do AVA utilizado, alguns conceitos e definições se 

tornam relevantes para sua utilização no que diz respeito aos aspectos pedagógicos. 

Para Kenski (2003) o AVA é um local onde se partilham mensagens e saberes e 

também se constrói com base no estímulo à realização de atividades colaborativas e 

ao diálogo, comunidades online, onde os participantes são mediados pelo 

conhecimento. 

Um aspecto relevante, a interatividade, é  elemento fundamental dessa 

pesquisa no que tange ao relacionamento do aluno com os outros indivíduos 

envolvidos na busca por soluções aos problemas propostos mediados pela 

tecnologia, ocorre principalmente no AVA. Esta interatividade pode ocorrer tanto de 

aluno-aluno, aluno-tutor, aluno-ambiente e aluno-conteúdo. 

Dada essa importância sobre a interatividade, para Barros (2008), 
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Investir na interatividade significa investir em novos caminhos, em 
novos desafios, que serão superados no fazer coletivo, na superação 
individual. A educação a distância, que oportuniza instrumentos 
tecnológicos para aproximar pessoas, para garantir a reelaboração 
do conhecimento e o acesso ao conhecimento científico, tem como 
objetivo preparar o indivíduo para a vida, para intervir no mundo de 
forma madura e autônoma, autonomia no sentido de compreensão, 
de poder de decisão e de escolha e ainda de construção. Que esse 
indivíduo compreenda que ele faz parte de uma sociedade, que se 
transforma e que ele, enquanto agente dela, tem que estar preparado 
para acompanhar e participar dessas transformações (BARROS, 
2008, p. 8). 

 

É sob essa perspectiva de interatividade que nos preocupamos nesse estudo, 

com a interatividade capaz de desenvolver a autonomia da aprendizagem, um dos 

principais fundamentos da EaD. Uma interatividade que potencializa as discussões 

envolvendo problemas matemáticos à distância com recursos digitais, sem perder 

qualidade e com capacidade de não só promover um debate sobre conteúdos, como 

também, torná-los motivadores, algo que seria difícil  em uma sala de aula 

presencial, onde a utilização de tais recursos está atrelada a muitas variáveis. 

Sendo assim, as características de um AVA garantem também algumas 

condições pertinentes a modalidade de EaD no que se refere às questões de 

flexibilidade e autonomia de aprendizagem do aluno. Para Kenski (2005), 

No ambiente virtual, a flexibilidade da navegação e as formas 
síncronas e assíncronas de comunicação, oferecem aos estudantes 
a oportunidade de definirem seus próprios caminhos de acesso às 
informações desejadas, afastando-se de modelos massivos de 
ensino e garantindo aprendizagens personalizadas (KENSKI, 2005, 
p. 76). 

 

Quanto às dinâmicas de utilização com finalidades educativas, Bairral (2007) 

identifica duas possibilidades: uma como suporte opcional em atividades pontuais de 

um curso e outra como sendo o ambiente próprio e constante utilizado no curso. 

Para Franco (2010, p. 2), 

“[...] um AVA pode ser entendido como uma ferramenta que integra 
vários recursos digitais e serve de apoio a cursos (semi)presenciais 
ou ainda de base para se oferecer um curso completamente online” 
(FRANCO, 2010, p. 2). 
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Para Almeida (2003 apud Lima 2009, p. 27), o ensino com a utilização de 

AVA está relacionado com algumas ações: planejamento e proposta de atividades 

que possibilitem a aprendizagem; disponibilização de materiais de apoio com o uso 

diversificado de mídias e linguagens; atuação de professores como mediadores e 

orientadores; incentivo à busca de informações; provocação da reflexão e 

formalização de conceitos. 

Dentre as diversas características e conceitos de AVA comentados pelos 

autores acima, procuramos adotar as considerações de Bairral (2007) pela 

abrangência e complexidade que estão em consonância com esta pesquisa. 

Segundo Bairral (2007), 

Consideramos ambiente virtual como um complexo sistema sócio-
interativo que envolve múltiplos elementos, de diferentes tipos e 
domínios: a comunidade constituída e sua intencionalidade, as 
tarefas ou problemas que os indivíduos têm de resolver, os vários 
tipos de discursos que são demandados, hipertextualmente, das/nas 
mesmas, as normas de participação e colaboração estabelecidas, as 
ferramentas computacionais e outros artefatos interativos 
(simbólicos, cognitivos, representacionais), e as situações concretas 
de aula que permitem aos usuários relacionarem em sua prática 
esses elementos (BAIRRAL, 2007, p. 19). 

 

No entanto, além das características do AVA, nesta pesquisa se faz 

necessário observar as condições de utilização do mesmo, quanto aos critérios da 

interatividade proporcionada aos participantes. 

 

1.3 O AVA MOODLE 

 

O Moodle7 é uma plataforma de aprendizagem livre, ou seja, gratuita. Isso 

favorece a sua utilização e escolha por diversas instituições de ensino. No entanto, 

cabe lembrar, que outras qualidades dessa plataforma se destacam e favorecem a 

sua escolha. A facilidade para instalação e utilização do Moodle também contribuem 

para a sua popularidade. Pode ser personalizado e mudado quanto a sua 

formatação sem muitos conhecimentos de programação, dispondo de diversos 

                                                
7  Disponível em http://moodle.org/. Acesso em: 15 jul 2011. 
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tutoriais de fácil acesso via internet, que auxiliam na aprendizagem e utilização da 

plataforma. 

Analisar o AVA Moodle, definindo algumas de suas características, recursos e 

funcionalidades, bem como, destacando e discriminando algumas ferramentas, suas 

descrições e possíveis contribuições no desempenho das atividades de tutoria, nos 

faz compreender melhor a sua abrangência e relevância de escolha nesta pesquisa. 

Algumas ferramentas do Moodle utilizadas nesta pesquisa: 

Ferramenta de gerenciamento (Designar funções) – Através desta 

ferramenta é possível adicionar e/ou excluir participantes em um curso, bem como, 

definir seus papéis de atuação no mesmo, ou seja, estudantes, tutores, 

administrador, visitante, etc. Como se trata de uma ferramenta de gerenciamento, 

ela está disponível apenas a quem exerce tais funções. Exemplo: administrador e 

tutor, responsáveis pela inclusão e exclusão de estudantes no curso. 

Após o cadastramento dos alunos na plataforma e a geração de login e senha 

individualmente, é necessário que o administrador designe sua função para o início 

das atividades e principalmente para que o aluno só tenha acesso às ferramentas e 

recursos que estejam disponíveis para ele. 

A Figura 1.1 mostra o box referente à administração, onde encontra-se a 

ferramenta “Designar Funções”: 

 

Figura 1.1: Box de administração de um curso 

 

Depois de selecionada a opção “Designar Funções”, outra janela se abre 

permitindo a escolha das funções disponíveis no curso. 
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Ferramenta de carregamento de materiais (Link a um arquivo ou site) – 

Através desta ferramenta é possível inserir arquivos que estejam no próprio 

computador ou até mesmo links de materiais disponíveis na rede Internet. No 

primeiro caso o aluno faz o download do arquivo e no segundo o link remete-o ao 

site que disponibiliza o material. 

Veja a sequência na Figura 1.2 a seguir, de como inserir um arquivo ou link: 

 

 

Figura 1.2: Passos a serem seguidos para acrescentar um link a um arquivo ou site 

 

Na sequência, outra janela se abrirá para o preenchimento de informações 

relevantes referente ao arquivo ou link. 

A ferramenta “Link a um arquivo ou site”, portanto é de fundamental 

importância no trabalho do tutor. É com ela que o tutor conseguirá preencher e 

fornecer aos alunos, um acesso direto aos materiais pertinentes ao curso: textos, 

sites de pesquisa, links para apresentações, etc., diversificando e aumentando as 

fontes de conhecimento. Dessa forma, foi possível disponibilizar e organizar os 

vídeos em LIBRAS para os alunos. 
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1.4 INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E LIBRAS 
 

Os conhecimentos sobre inclusão, acessibilidade e o uso de LIBRAS foram 

de grande relevância neste estudo e subsidiaram as decisões sobre o design e 

redesign do AVA, produção de vídeos e comunicação com os alunos. Nesse sentido, 

buscamos alguns conceitos que pudessem elucidar melhor a nossa busca.  

Sobre a inclusão, adotamos um conceito mais abrangente, que vislumbra a 

PNEE não apenas em seu sistema escolar, mas na sociedade como um todo, 

participando de sua própria inclusão, dirimindo problemas e igualando 

oportunidades.  

Inclusão social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 
necessidades educativas especiais e, simultaneamente, estas se 
preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social 
constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda 
excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 
problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos (SASSAKI, 1998, apud MELCA; 
FERREIRA, 2006, p. 2). 

 

Essa busca da inclusão, adaptando, equacionando e procurando equiparar as 

oportunidades dos aprendizes surdos no uso do AVA, está também relacionada à 

questão da acessibilidade possibilitada pela utilização do que entendemos ser um 

conjunto de ferramentas que formam as Tecnologias Assistivas (TA). 

As Tecnologias Assistivas (TA) visam possibilitar que pessoas com 
diferentes tipos de comprometimento sensorial, físico e cognitivo 
tenham acesso à internet e aos benefícios oferecidos pela rede em 
suas atividades cotidianas. Com a utilização das variadas 
ferramentas, disponíveis no mercado, será possível reduzir o grande 
abismo digital entre os que têm e os que não têm acesso a 
informações digitais. É evidente, que sem o emprego das TA, mesmo 
que se alcance uma massificação digital, grande parcela dessa 
população ainda continuará excluída (MELCA; BLOIS, 2006, p. 7). 

 

Assim, a acessibilidade que tratamos com o uso dessas tecnologias é a 

virtual, que segundo informações do site Acesso Brasil8,  

representa para o usuário não só o direito de acessar a rede de 
informações, mas também o direito de eliminação de barreiras 

                                                
8 Disponível em: www.acessobrasil.org.br. Acesso em: 22 out 2011  
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arquitetônicas, de disponibilidade de comunicação, de acesso físico, 
de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e 
apresentação da informação em formatos alternativos. 

 

Uma maneira de promover essa acessibilidade ao indivíduo surdo em cursos 

na modalidade de EaD virtual é permitir o acesso às informações também através da 

LIBRAS, sua primeira língua, quebrando as barreiras de comunicação e garantindo a 

sua inclusão. 

Segundo Gesser (2009) a língua de sinais teve o seu primeiro 

reconhecimento linguístico através de estudos descritivos do linguista americano 

William Stokoe em 1960. Já no Brasil, a LIBRAS tem seu reconhecimento legal 

como meio de comunicação e expressão marcado pela Lei 10.436 de 24 de abril de 

2002. Desde então, o surdo tem o direito assegurado de poder ser assistido em sua 

própria língua em diversas situações, inclusive nas escolas e universidades. 

Juntamente com a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que em seu 

Capítulo VII versando sobre a acessibilidade nos sistemas de comunicação e 

sinalização garante ao surdo também o acesso à informação, à comunicação e a 

educação, entre outros, denotando mais uma vez a importância do assunto e a 

preocupação do Poder Público em diminuir barreiras e potencializar uma real 

inclusão dos surdos. 

Assim, vislumbramos na inclusão, na acessibilidade e na LIBRAS não apenas 

as questões legais, mas também as práticas que permitem ao surdo aprender, 

participar, interagir e construir coletivamente com outros sujeitos soluções para 

problemas matemáticos sem que a sua comunicação seja prejudicada, utilizando 

para isso recursos adequados.  

 

1.5 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Resolver problemas é algo que faz parte do dia a dia do ser humano. De 

maneira geral, estamos sempre preocupados em resolver alguma situação, seja ela 

pessoal, econômica, amorosa, profissional, familiar ou escolar, aplicando 

conhecimentos e técnicas que dependem da complexidade, da importância, dos 

recursos existentes e do tempo que se tem disponível. 
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Nesse sentido, podemos analisar a resolução de problemas como algo 

inevitável em nossas vidas, como traz Polya, um dos maiores estudiosos do tema 

em um de seus artigos escrito em 1949, 

Resolver problemas é da própria natureza humana. Podemos 
caracterizar o homem como o “animal que resolve problemas”; seus 
dias são preenchidos com aspirações não imediatamente 
alcançáveis. A maior parte de nosso pensamento consciente é sobre 
problemas; quando não nos entregamos à simples contemplação, ou 
devaneios, nossos pensamentos estão voltados para algum fim 
(POLYA, 1949, p. 2). 

 

Polya (1949, p. 2) ainda complementa dizendo que a capacidade de resolver 

problemas é algo específico da inteligência do homem, diferenciando-o de outros 

seres e colocando aqueles de maior talento para tal acima de seus próximos. 

Considerando especificamente a resolução de problemas matemáticos, 

algumas definições se fazem necessário para uma melhor compreensão da sua 

importância, destacando ora os seus processos, ora seus objetivos, ora suas 

estratégias ou métodos. 

Para Branca (1997, pp. 9-10), “aprender a resolver problemas é a razão 

principal para se estudar matemática”, e a prática de “resolver problemas é o 

processo de aplicação de conhecimentos previamente adquiridos em situações 

novas e desconhecidas”. 

Considerando as habilidades para resolver problemas, Davis e Mckillip (1997) 

destacam que, 

A habilidade para resolver problemas é um dos objetivos mais 
importantes do estudo da matemática. Talvez seja o objetivo mais 
importante, uma vez que a resolução de problemas – em 
matemática, ciências, trabalho e no cotidiano – é o objetivo por 
excelência do estudo da matemática (DAVIS e MCKILLIP, 1997, p. 
114). 

 

O autor Deguire (1997) complementa citando a importância de se praticar a 

resolução de problemas com os alunos: 

O desenvolvimento da habilidade de resolução de problema é uma 
meta a longo prazo. Isso exige um compromisso de envolver os 
alunos com resolução de problemas o maior número de vezes 
possível. Tanto para a resolução de problemas quanto para o ensino 
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de resolução de problemas, o conselho de Polya é muito adequado – 
prática, prática, prática (DEGUIRE, 1997, p. 113). 

 

Para Suydam (1997, p. 65), a importância está no caráter desafiador que 

deve ser apresentado aos alunos, ou seja: 

“se passarmos para as crianças problemas que as desafiem a pensar 
e se desenvolvermos a ideia de que elas devem procurar uma 
solução, teremos dado um grande passo para incentivar a resolução 
de problemas em todos os níveis” (SUYDAM, 1997, p. 65). 

 

Em termos de motivação, Butts (1997, p. 32) lembra que “[...] o verdadeiro 

prazer em estudar matemática é o sentimento de alegria que vem da resolução de 

um problema – quanto mais difícil o problema, maior a satisfação”.  

Entre as definições, a que chama mais atenção por sua abrangência, é a do 

próprio Polya (1949): 

Resolver um problema é encontrar os meios desconhecidos para um 
fim nitidamente imaginado. Se o fim por si só não sugere de imediato 
os meios, se por isso temos de procurá-los refletindo 
conscientemente sobre como alcançar o fim, temos de resolver um 
problema. Resolver um problema é encontrar um caminho onde 
nenhum outro é conhecido de antemão, encontrar um caminho a 
partir de uma dificuldade, encontrar um caminho que contorne um 
obstáculo, para alcançar um fim desejado, mas não alcançável 
imediatamente, por meios adequados (POLYA, 1949, p. 1-2). 

 

Em termos de estratégias para a resolução de problemas, podemos dizer que 

muitas são as variáveis que podem influenciar as escolhas, ou seja, a complexidade 

do problema, o grau de dificuldade ou os próprios recursos disponíveis. 

Independente de tudo isso, Polya dividiu a resolução de problemas em quatro fases 

que podem ser aplicadas a qualquer tipo de problema. As quatro fases determinadas 

por Polya são as mais utilizadas até os dias de hoje e também esperamos encontrá-

las em nosso estudo como estratégia de solução. 

As quatro fases para resolução de problemas de Polya são: 

[...] Primeiro, temos de compreender o problema, temos de perceber 
claramente o que é necessário. Segundo, temos de ver como os 
diversos itens estão inter-relacionados, como a incógnita está ligada 
aos dados, para termos a ideia da resolução, para estabelecermos 
um plano. Terceiro, executamos o nosso plano. Quarto, fazemos um 
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retrospecto da resolução completa, revendo-a e discutindo-a 
(POLYA, 1978, p. 3-4). 

 

Utilizando as fases de Polya, outros autores fizeram algumas intervenções e 

complementaram, assim como Suydam (1997), que fazendo referência a uma 

possível combinação da lista de etapas propostas por Hollowell (1977), Kochen, 

Badre & Badre (1976) e LeBlanc (1977), entre outros, incluindo: 

1. Compreender o problema – uma percepção da situação-
problema que estimule a pessoa a produzir um enunciado do 
problema, por escrito, oralmente ou apenas em pensamento. 
2. Planejar como resolver o problema 
a) Analise as partes; enumere os dados; isole a incógnita. 
b) Retire informações da memória; associe características 
relevantes com procedimentos promissores de solução. 
c) Formule hipóteses ou uma ideia geral de como proceder. 
3. Resolver o problema 
a) Transforme o enunciado do problema em linguagem 
matemática, ou construa representações da situação-problema. 
b) Decomponha o enunciado em subproblemas cuja solução seja 
mais imediata. 
c) Encontre uma solução provisória. 
4. Rever o problema e a solução 
a) Confronte a solução com o problema. 
b) Verifique se a solução está certa. Se não, rejeite as hipóteses, 
o método de solução ou a solução provisória. 
c) Determine um método alternativo de solução. 
(SUYDAM, 1997, p. 55-56). 

 

Consideramos também que o ensino e a aprendizagem através da resolução 

de problemas nos trazem algumas vantagens, entre elas Freire, Nasser e Cardador 

(s/d, p.3) destacam: 

 

· desenvolvimento de habilidades para resolver problemas, a 
partir de estratégias variadas; 
· a exposição contínua a problemas aplicados da vida real leva 
os alunos a adquirir autonomia para tomar decisões apropriadas; 
· a resolução de problemas permite o acesso, a retenção e a 
aplicação do conhecimento; 
· a prática de resolução de problemas colabora para elevar a 
auto-estima dos alunos. 

 

Os mesmos autores lembram a possibilidade de diminuírem-se as lacunas 

existentes entre a teoria e a prática e também de permitir-se o desenvolvimento de 
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habilidades de uma aprendizagem autônoma nos alunos quando se trabalha com 

resolução de problemas. 

Nesta pesquisa, a resolução de problemas também encontra espaço para ser 

trabalhada na modalidade da EaD, permitindo aos alunos além dos benefícios 

citados acima, uma construção coletiva das soluções, através da interação 

potencializada pelas discussões ocorridas no fórum de discussão. 

Entre as vantagens apresentadas pelos autores acima, podemos considerar, 

por exemplo, que através da modalidade de EaD as estratégias variadas se 

desenvolvem pelas diversas contribuições dos alunos que vão sendo aprimoradas 

pelo coletivo, incentivando a autonomia para decidir sobre as soluções adequadas, 

visualizando na prática a aplicação de conteúdos matemáticos e melhorando a auto-

estima por permitir aos alunos fazer parte da construção de uma solução para os 

problemas. 

 

1.5.1 Tipos de problema 

 

Encontramos em Leblanc, Proudfit e Putt (1997) dois tipos definidos de 

problema que podemos encontrar mais comumente nas aulas de matemática: os 

problemas-modelo de livros didáticos e os problemas-processo. 

Segundo os autores os problemas-modelo de livros didáticos introduzem ou 

acompanham uma operação aritmética permitindo que os alunos trabalhem com as 

operações em situações concretas, recordando e reforçando habilidades com 

algoritmos, caracterizando-se como aplicação de operações. 

Quanto ao segundo tipo, Leblanc, Proudfit e Putt (1997) definem: 

Os problemas-processo são usados para incentivar o 
desenvolvimento e a prática de estratégias de resolução de 
problemas. Além disso, fornecem aos alunos uma oportunidade para 
inventar métodos criativos de solução, para compartilhar seus 
métodos com os colegas e para criar confiança na resolução de 
problemas. Os problemas-processo propiciam também aos alunos a 
oportunidade de sentir o prazer de resolver problemas matemáticos 
(LEBLANC, PROUDFIT e PUTT, 1997, p. 150).  
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Baseado na definição de problemas-processo, escolhemos problemas desse 

tipo para aplicação nesta pesquisa. Problemas que não possuem uma única 

estratégia de solução e que permitem aos alunos discutirem e abusarem de ideias 

criativas. 

Desta forma, vemos a utilização da resolução de problemas-processo como 

uma excelente forma de trabalhar-se dinamicamente com os alunos, principalmente 

quando os problemas escolhidos permitem estratégias diferenciadas, caminhos 

diversos e mais de uma solução possível, incentivando a troca de ideias, as 

discussões e as argumentações sobre os processos e os resultados, desenvolvendo 

não só o conhecimento de um conteúdo específico da matemática, mas atitudes e 

habilidades pertinentes para o cotidiano.  
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CAPÍTULO 2 
  

 

DISCURSO E INTERAÇÃO NO FÓRUM DE DISCUSSÃO 
 

Neste segundo capítulo destacamos alguns tópicos que fundamentam esta 

pesquisa e que servirão de base para as nossas análises dos resultados. São eles: 

o fórum de discussão e suas peculiaridades de interação; o papel do tutor no fórum 

de discussão e os nós comunicativos e as tipologias de discurso como recursos 

potencializadores da análise da interação no fórum de discussão. Este último, 

estudamos a partir das pesquisas realizadas por Bairral (2002, 2007). Além disso, 

apresentamos ao final deste capítulo algumas literaturas que revisamos e que nos 

permitiram refletir sobre alguns caminhos.  

 

2.1 O FÓRUM DE DISCUSSÃO E SUAS PECULIARIDADES DE INTERAÇÃO 

 

A utilização da ferramenta fórum de discussão tem assumido grande 

importância na realização de cursos à distância. O fórum de discussão se 

caracteriza principalmente por ser uma ferramenta de comunicação assíncrona, o 

que permite a comunicação dos participantes em momentos diferentes, ou seja, os 

participantes não precisam estar conectados ao mesmo tempo no AVA para 

contribuírem com as discussões ou visualizarem as mensagens postadas pelos 

companheiros. 

Para Bairral (2007, p. 71), “o fórum de discussão é uma ferramenta 

comunicativa que todos poderão acessar, ver o que está sendo discutido e participar 

da discussão com um tempo próprio para reflexão e resposta”. 

Dessa forma, o fórum de discussão é uma ferramenta que permite atividades 

programadas e colaborativas, onde cada aluno contribui ao seu tempo, dentro de um 

prazo estipulado de permanência de cada assunto a ser discutido. Assim, as 

participações ocorrem mediante a disponibilidade dos alunos, o que permite 

respeitar a autonomia de aprendizagem de cada indivíduo, um dos pressupostos da 

EaD, ou seja, antes de realizar uma postagem, o aluno pode consultar o material 
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didático do curso referente ao assunto, fazer pesquisas em outras fontes e refletir 

sobre o tema, enriquecendo ainda mais as discussões. 

No papel de ferramenta inserida no contexto de um ambiente virtual 
mediado por computadores, o fórum pode ser visto como um 
elemento assíncrono de envio de mensagens em rede, destinadas, 
na maioria das vezes, a um grupo de pessoas habilitadas ao acesso 
das mesmas, cujos “direitos” são definidos por um organizador, 
participante ou não das interações promovidas (designer, em algum 
nível, e/ou administrador – um termo apropriado das definições 
vigentes em redes computacionais dos mais diversos tipos) 
(OLIVEIRA, 2004, p. 4). 

 

Didaticamente o fórum de discussão pode ser utilizado como um recurso para 

promover o debate entre os participantes sobre um determinado assunto. O tempo 

de duração de cada fórum e as regras de participação para avaliação são 

estipuladas de acordo com cada curso.  

“Na interação promovida neste espaço, cada participante submete 
suas colaborações à crítica coletiva, podendo, a partir da intervenção 
comunitária, agregar novos aspectos ao seu conhecimento sobre o 
assunto em relevo” (OLIVEIRA, 2004, p. 5). 

 

Ainda considerando a importância da interação de maneira geral em cursos a 

distância, Palloff e Pratt (2002) afirmam: 

É por meio dos relacionamentos e da interação que o conhecimento 
é fundamentalmente produzido na sala de aula online. A comunidade 
de aprendizagem toma uma nova proporção em tal ambiente e, como 
consequência, deve ser estimulada e desenvolvida a fim de ser um 
veículo eficaz para a educação (PALLOFF e PRATT, 2002, p. 38). 

 

Além de ser utilizado como ferramenta para discussão de temas específicos 

de um curso, podemos atribuir um fórum para dúvidas, ou seja, instituir um fórum 

exclusivamente para que os alunos postem suas dúvidas em relação a atividades 

propostas, conteúdo, materiais disponibilizados, etc. O fórum de discussão para 

dúvidas, ou simplesmente, fórum de dúvidas é muito útil, principalmente por permitir 

a visualização de todos os feedbacks dos tutores e professores a todos os alunos, 

ou seja, uma resposta que fica registrada e pode auxiliar nas dúvidas futuras de 

outros.  
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Outra abordagem muito comum do fórum de discussão é a utilização para 

trabalhos em grupos, ou seja, um grupo de alunos utilizando o fórum como meio de 

comunicação para discutir a resolução de uma tarefa, postar suas contribuições, 

sugestões e versões preliminares, formando um verdadeiro arquivo de toda 

elaboração e construção do trabalho, onde fica evidente, a participação de cada 

componente do grupo e a própria evolução do trabalho. 

Concretamente, o fórum é um espaço de socialização contínua de 
práticas nas quais os interlocutores podem utilizar e interagir, 
diferentemente informações do próprio cenário ou de fora dele 
(BAIRRAL, 2007, p. 80). 

 

Independente da proposta didática de utilização do fórum de discussão é 

importante destacar que a sua escolha, condução e até mesmo os resultados, 

dependem muito da participação do tutor ou do professor. 

 

2.1.1 O papel do tutor no fórum de discussão 

 

Em alguns cursos, o tutor é o principal responsável pela condução dos fóruns 

de discussão. Conhecedor do conteúdo e de práticas específicas relacionadas ao 

uso das tecnologias de comunicação e do AVA possui também peculiaridades 

pedagógicas que devem ser observadas em sua prática. 

Assim, o papel do professor desloca-se do contexto habitual da sala 
de aula e passa a interagir com seus alunos por meio de outras 
formas e materiais tecnológicos, mediando a construção do 
conhecimento do aluno. Em parceria com o trabalho do professor em 
EAD, encontramos a participação de um individuo que facilitará o 
percurso do aluno nessa metodologia, o tutor (SCHLOSSER, 2010, 
p. 1). 

 

Por ser o fórum de discussão uma ferramenta de construção coletiva, a 

participação dos alunos tem que ser constantemente mediada pelo tutor, auxiliando 

também a promover a aprendizagem colaborativa. 

Segundo Lucena e Funks (2000) apud Domingues (2006), 

Na aprendizagem colaborativa, os aprendizes constroem 
conhecimentos por meio de discussão em grupo. Essas trocas 
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incentivam e provocam o interesse e o pensamento crítico, 
possibilitando, assim, aos participantes alcançarem melhores 
resultados do que quando estudam individualmente. Nesse modelo 
de colaboração, os professores deixam de ser uma autoridade para 
se transformarem em orientadores (LUCENA e FUNKS, 2000 apud 
DOMINGUES, 2006, p. 88). 

 

A figura do mediador, neste caso, é fundamental, pois estão envolvidas a 

qualidade das participações dos alunos, a mediação de conflitos, a colaboração 

efetiva propriamente dita e o controle das mensagens no que diz respeito a 

linguagem utilizada. Desta forma, o papel do tutor fica sendo além de mediador, o de 

motivador, gerenciador, provocador e avaliador das discussões. 

Segundo Domingues (2006), 

O professor, perante um Fórum, deve ter uma atitude de mediador, 
incentivando e motivando seus alunos á aprendizagem por meio do 
estabelecimento de diálogos permanente, disponibilizando a opção 
de troca de experiências e o compartilhamento do conhecimento 
entre os participantes (DOMINGUES, 2006, p. 88). 

 

Motivador porque tem que estar atento a aqueles alunos que não estão 

participando das discussões, fazendo verdadeiros convites, seja por e-mail ou pelo 

próprio fórum, identificando problemas individuais e resolvendo-os ou conduzindo-os 

da melhor forma possível. As respostas aos questionamentos dos alunos, ou um 

feedback sobre um determinado comentário, por exemplo, tem que ocorrer o mais 

breve, e da forma mais amigável possível, destacando a importância da participação 

de cada um e evitando o isolamento ou até mesmo a desistência do aluno. 

Gerenciador, pois o rumo das discussões tem que ser controlado, ou seja, as 

discussões têm que ocorrer em torno do tema proposto. Isso significa que eventuais 

conflitos podem ocorrer entre os participantes, o que é normal em qualquer 

discussão, mas os fatores de educação na linguagem utilizada e a impessoalidade 

dos comentários devem ser observados pelo tutor, contornando e desaprovando 

qualquer atitude que atente a esses fatores. 

A função de provocador nas discussões, atribuída ao tutor, se deve ao fato de 

que normalmente os fóruns de discussão iniciam-se com questões principais sobre o 

tema e o aprofundamento sobre as mesmas depende de outras questões que 

podem surgir durante o processo. Quando esses questionamentos não surgem 
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naturalmente dos alunos, cabe ao tutor provocá-los, com questões mais instigantes 

ou comentários reflexivos sobre tema. 

A avaliação nos fóruns de discussão também se faz muito importante, 

independente de uma quantidade de participações, o que ocorre normalmente é 

prezar-se pela qualidade das participações, pela coerência e relevância dos 

comentários na discussão como um todo, contribuindo com a aprendizagem 

colaborativa. 

Aprofundando um pouco mais os nossos estudos e, ao mesmo tempo 

procurando um embasamento teórico capaz de auxiliar na análise dos resultados da 

nossa pesquisa, encontramos em Bairral (2002, 2007) trabalhos que contribuem com 

a análise da interação no fórum de discussão utilizando um modelo que considera 

tipologias de discurso e nós comunicativos. Assim, faremos uma discussão mais 

detalhada sobre os conceitos utilizados nesse modelo no tópico a seguir. 

 

2.2 ANALISANDO A INTERAÇÃO NO FÓRUM DE DISCUSSÃO: NÓS 
COMUNICATIVOS E TIPOLOGIAS DE DISCURSO 

 

Considerando a dinâmica das discussões no fórum, procuramos um modelo 

capaz de facilitar a compreensão das interações ocorridas entre os participantes. 

Bairral (2002, 2007) analisou interações em fóruns de discussão em um contexto 

diferente do nosso, ou seja, trabalhando com formação continuada de professores 

de matemática pela internet9, identificou além da importância dos nós comunicativos 

algumas tipologias imprescindíveis para que o investigador pudesse identificar 

elementos do discurso profissional que influenciaram na continuidade do debate 

virtual. 

Na ocasião, o autor também destacou a reconstrução hipertextual das 

mensagens eletrônicas, onde as contribuições dos participantes são negociadas e 

às vezes somam-se e complementam-se gerando resultados cognitivos que 

provavelmente não ocorreriam individualmente. 

                                                
9 O trabalho era parte de um projeto desenvolvido em colaboração entre a UFRRJ e a Universidade 
de Barcelona através  do Grupo de Estudos e Pesquisas das TIC em Educação Matemática 
(GEPETICEM). 
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Sobre as conexões hipertextuais feitas mediante relações, Jonassen (1986 

apud Bairral 2007) destaca a possibilidade de existir três tipos de links: os 

hierárquicos que possuem uma relação de ordem entre dois ou mais nós 

comunicativos; os conceituais onde há um nó central definido pelo conteúdo de 

outros nós; e os referenciais que expressam uma relação de igualdade na 

informação entre dois nós que independe das informações de outros nós para ser 

interpretada. A Figura 2.1 ilustra essa relação dos links proposta por Jonassen. 

 

Links hierárquicos Links conceituais Links referenciais 

 

Figura 2.1: Links hipertextuais (JONASSEN, 1986) 

Extraído de Bairral (2002) 
 

Segundo Gall e Hannafin (1994 apud BAIRRAL 2007, p 70) “os nós são 

unidades de informação e de atividades funcionalmente organizados e constituem 

trajetos hipertextuais para obtenção de informação ou construção do conhecimento”. 

Especificamente sobre os nós comunicativos10 Bairral (2007, p.70) os define 

como aqueles que “geram uma ampla rede argumentativa e seu conteúdo é 

referenciado e ressignifiado pelos interlocutores ao longo do debate” e também 

podem ser gerados a partir dos diferentes links hipertextuais que vimos na figura 

anterior (JONASSEN 1986 apud BAIRRAL 2007). 

Bairral (2007, p. 70) ainda destaca que os “nós comunicativos representam 

momentos discursivos marcantes” e, dessa forma, compreendemos que a existência 

de nós comunicativos está intimamente ligada à ocorrência de interação entre os 

participantes, ou seja, a momentos onde haja a deflagração de uma discussão 

argumentativa a partir de uma contribuição individual ou de uma dúvida, que gere 

                                                
10 Adotamos neste estudo apenas a expressão nós comunicativos. 
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inquietação entre os demais participantes do fórum e consequentemente outras 

contribuições que complementem ou justifiquem a continuidade daquele assunto. 

Para analisar as intervenções e as contribuições da dinâmica de interação no 

fórum de discussão em sua pesquisa, Bairral (2002) organizou um esquema 

composto por alguns tipos de discurso encontrados nas intervenções (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 2.2: Esquema de identificação de tipologias discursivas no fórum (BAIRRAL, 

2002) 

 

Para a redução dos dados na análise do fórum, Bairral (2005), utilizou os 

seguintes procedimentos: 

1 - Criação de um arquivo do word para as intervenções do fórum, 
numerando-as e codificando-as. 

Compromisso Profissional 
Jp – justificativa própria 
G – provoca o grupo 
P – resposta ao professor 

Enfoque da reflexão 
Vg – possui um caráter mais geral (elementos 
de história, interdisciplinaridade, temas 
transversais, integração curricular, cotidiano, 
filosófico, pesicológico, sociológico, diversidade 
informática/tecnologia etc.) 
Vp – possui caráter mais particular (em relação 
à Matemática) 

Tipos de discurso comun entre o 
professor/aluno e o formador 
Ac – análise do conteúdo matemático 
Ad – argumentação dedutiva 
Na – anima 
Bu – busca companheiro para realizar 
trabalho conjuntamente 
Co – considera 
Ct – cita teoria 
Df – definição de termos 
Dm – descrição metodológica 
Du – apresenta dúvida 
Ej – exemplifica 
El – elogia 
Ep – exemplifica baseado na experiência 
pessoal ou profissional 
Mo – mostra o que fez 
In – informa 
Pr – provoca 
As – solicita arquivo 
Su – sugere 
Va - valoriza 
 

Tipos de discurso específico do formador 
Ap – abertura 
Bi – saúda 
Ec – pede exemplo do que fazer na classe 
Sa – solicita esclarecimento 
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2 - Transferência das aportações para o diário do formador para que 
o mesmo possa fazer contínuas observações e análises das 
mesmas. 
3 - Categorização das intervenções. 
4 - Resumo das mesmas e elaboração de esquemas em forma de 
rede para analisar a dinâmica do debate como hipertextual. 
5 - Meta-análise de partes do debate em função do observado.  

(BAIRRAL, 2005, p. 74) 
 

Seguindo os procedimentos, Bairral organizou o arquivo no Word realizando 

concomitantemente os três primeiros passos conseguindo uma edição das 

discussões no fórum codificada, conforme exemplo no Quadro 2.1: 

(M F 1,1) Bem-vindo... 
Posted by marcelo on March 12, 2001, 16:12:50 
Prezado colega, seja BEM-VINDO! Este espaço comunicativo do curso é um local no qual 
nossas ideias, reflexões, sugestões... podem ser acessadas e respondidas por todos os 
companheiros do curso. Vamos trabalhar COLABORATIVAMENTE! 
Vamos... Coloque sua ideia! 
 
(J F 1,2) comentário sobre o questionário inicial 
Posted by J on March 21, 2001, 20:57:18 
Marcelo, 
Pontuar de 0 a 4 cada afirmação foi dif´cicil.  
Talvez o mais adequado fosse um comentário. 
Mas eu gostaría de te dizer que o questionário me levou a discutir com alguns colegas, as 
afirmações feitas. E uma discussão é sempre muito bom, nos faz pensar, repensar... 
Um abraços. 
Quadro 2.1: Exemplo de edição e identificação de tipologias de mensagens no fórum 
utilizado por Bairral (2005) 

 

No exemplo do quadro acima temos, segundo o autor que (M F 1,1) significa: 

Marcelo, Fórum, 1ª intervenção (dele), 1ª intervenção do fórum. Em (J F 1,2) temos: 

professora J, Fórum, 1ª intervenção dela, 2ª intervenção do fórum. Para Bairral 

(2005), este tipo de codificação também auxilia a entender a formação dos nós 

comunicativos em outro esquema específico utilizado por ele. 

Bairral (2005) também classifica as intervenções em dois tipos de conteúdo: 

informativas ou argumentativas. Nas primeiras, há divulgação de páginas na internet, 

livros, eventos, etc. sem uma reflexão crítica do material sugerido e nas segundas, o 

discurso está relacionado à outras ações profissionais (análise, questionamentos, 

exemplos, etc.) que favorecem uma rede cognitiva contribuindo na análise da 

problemática discutida.  
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Através do resumo e interpretação de cada intervenção, Bairral (2005, p. 76) 

procurou “analisar algumas redes de significado cognitivo”, buscando “elementos-

chave” na dicussão. Sobre os esquemas utilizados, o autor destaca que de acordo 

com os objetivos do estudo as informações podem ser variadas, e naquele caso o 

interesse era em:  

(a) descrever o tipo de discurso das intervenções e suas influências 
no debate; 
(b) identificar nós comunicativos e a tipologia de uma reflexão crítica, 
e  
(c) analisar aspectos (geométrico, estratégico, afetivo-atitudinal) do 
conhecimento profissional presente nos nós (BAIRRAL, 2007, p. 77). 

 

De maneira geral, os esquemas também auxiliaram na triangulação das 

informações feitas em outros espaços comunicativos do estudo de Bairral (2002, 

2007), ou seja, chat, mensagens instantâneas, auto-avaliação, etc., ferramentas de 

comunicação presentes no AVA e liberadas para o uso em sua proposta, sendo que, 

através do primeiro esquema (esquema em rede com o resumo textual das 

contribuições e tipologias) foram localizados os nós comunicativos e com o segundo 

esquema (esquema em rede sem os textos do esquema 1, apenas as tipologias) foi 

possível observar outras informações: “(1) ideias consideradas ou não, bem como 

mudanças no direcionamento da discussão, (2) regularidade com que os 

profissionais intervém, (3) tipos de relações construídas, e (4) pequenos grupos que 

são construídos.” (BAIRRAL, 2007, p.78). Um terceiro esquema (criado também a 

partir do primeiro) foi utilizado para analisar o conteúdo de cada nó, considerando 

aspectos profissionais predominantes e relações semânticas. 

Sobre a análise da tipologia discursiva das intervenções no fórum de 

discussão, Bairral afirma que foi possível “perceber que intervenções argumentativas 

geram nós comunicativos” e que “intervenções de carater informativo servem como 

motivação”, mas seu conteúdo é insuficiente para analisar aspectos do conteúdo 

ressignificados (BAIRRAL, 2007, p. 79). Nas conclusões o autor ainda lembra que 

numa análise qualitativa do fórum, essas tipologias também são importantes para 

que o investigador identifique elementos no discurso que influenciam na 

continuidade da discussão. 

Considerando a utilização, no geral, do fórum de discussão, nas conclusões 

do estudo de Bairral ficou destacado o seguinte: 
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Como nas interações à distância, através de correio eletrônico ou 
nos bate-papos, o debate docente em fóruns de discussão 
assíncrona também apresenta singularidades discursivas entre todos 
os agentes comunicadores (professor, formador/tutor, pesquisador e 
coletivo profissional) envolvidos no processo interativo. 
Concretamente, o fórum é um espaço de socialização contínua de 
práticas nas quais os interlocutores podem utilizar e integrar, 
diferentemente, informações do próprio cenário ou de fora dele 
(BAIRRAL, 2007, p. 80). 

 

Diante de todo o modelo de análise utilizado por Bairral, estruturado em 

procedimentos e esquemas, resolvemos adotá-lo também em nosso estudo com 

algumas ressalvas e adaptações pertinentes às características da nossa proposta, 

dos nossos sujeitos e objetivos, sendo assim, no tópico seguinte apresentaremos os 

elementos do nosso modelo.  

 

2.3 O NOSSO MODELO 
 
 

Considerando as tipologias de discurso de Bairral (2002), fizemos adaptações 

(criando, excluindo e modificando) para identificarmos nas intervenções do nosso 

fórum a ocorrência de alguns tipos de discurso. Na classificação dos tipos de 

discurso consideramos o enfoque da reflexão (focado no problema matemático ou 

geral) e a pessoa do locutor, ou seja, os específicos do tutor e os comuns ao tutor e 

ao aluno (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Tipologias de discurso 

 

Na Figura 2.3 temos os seguintes Tipos de discurso: 

Específicos do tutor: 

Ab – Abertura: tipo de discurso utilizado pelo tutor para trazer os enunciados 

dos problemas; 

Se – Solicita esclarecimento: tipo de discurso utilizado pelo tutor pedindo ao 

aluno que explique melhor a sua resposta; 

Pe – Pede exemplo: tipo de discurso utilizado pelo tutor para pedir um 

exemplo ao aluno para elucidar a resposta; 

Comuns ao tutor e ao aluno: 

Mp – Motiva participação: tipo de discurso utilizado pelo tutor para incentivar, 

motivar a participação dos alunos no fórum; 

Sa – Saudação: tipo de discurso utilizado por todos para saudar outro (os) 

participante (s); 

Ag – Argumenta: tipo de discurso utilizado para argumentar a resposta dada; 

Enfoque de reflexão 
Ep – enfoque no problema 
Eg – enfoque  geral 

Tipos de discurso específicos do tutor 
Ab - Abertura 
Se – Solicita esclarecimento 
Pe – Pede exemplo 
Mp – Motiva a participação 

Tipos de discurso comuns ao tutor e ao aluno 
Sa – Saudação 
Ag – Argumenta 
Ar – Apresenta resposta 
Bc – Busca companheiro 
Cc – Considera contribuições anteriores 
Dm – Descreve o método utilizado 
Ad – Apresenta dúvida 
Ex – Exemplifica 
El – Elogia 
Pr – Provoca 
Su – Sugere 
Va – Valoriza 
Sc – Solicita confirmação 
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Ar – Apresenta resposta: tipo de discurso utilizado para responder o 

problema; 

Bc – Busca companheiro: tipo de discurso utilizado para buscar, convidar 

companheiro para discutir; 

Cc – Considera contribuições anteriores: tipo de discurso que considera 

contribuições já realizadas no fórum, ou seja, que faz referência à outras 

contribuições; 

Dm – Descreve o método utilizado: tipo de discurso utilizado para descrever o 

método utilizado para responder o problema; 

Ad – Apresenta dúvida: tipo de discurso apresentando dúvida sobre o 

problema e/ou contribuição de outro participante; 

Ex – Exemplifica: tipo de discurso que traz exemplos para elucidar a resposta; 

El – Elogia: tipo de discurso utilizado para elogiar a intervenção de outro 

participante: 

Pr – Provoca: tipo de discurso utilizado para provocar a discussão com outro 

(s) participante (s); 

Su – Sugere: tipo de discurso utilizado para sugerir/propor algo para outro (s) 

participante (s); 

Va – Valoriza: tipo de discurso utilizado para valorizar a contribuição anterior 

de outro (s) participante (s); e 

Sc – Solicita confirmação: tipo de discurso utilizado para confirmar, 

questionando, se a resposta dada está correta. 

Além das tipologias, criamos alguns procedimentos para redução e análise 

dos dados que serão detalhados no Seção 4.1. 

 

2.3 PESQUISAS SOBRE INTERAÇÃO E O FÓRUM DE DISCUSSÃO 

 

Em busca de uma revisão bibliográfica procuramos, inicialmente, trabalhos 

que englobassem as três áreas que envolvem esta pesquisa: Educação Matemática, 

Educação a Distância e Educação Inclusiva de Aprendizes Surdos. No entanto, não 

encontramos trabalhos que tivessem toda essa abrangência e consideramos 

relevantes para nossa pesquisa uma obra que trata de interfaces educativas para o 

ensino de matemática para crianças e jovens surdos e outros trabalhos que focam 
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as questões sobre interação e o uso do fórum de discussão na modalidade EaD em 

diversas áreas e situações. 

Nesse sentido, a obra que consideramos relevante envolvendo interação e 

alunos surdos, foi a Dissertação de Mestrado de Leite (2007), intitulada “Design da 

interação de interfaces educativas para o ensino de matemática para crianças e 

jovens surdos” que trabalhou o design de uma interface para explorar uma 

diversidade de situações problema e enriquecer as experiências cognitivas do surdo 

no campo das estruturas aditivas, ou seja,  os sujeitos da pesquisa foram 

submetidos a atividades envolvendo o assunto e interagiram com cinco softwares 

educativos diferentes.  

Os sujeitos da pesquisa eram alunos surdos, com idade entre 7 e 15 anos e 

escolaridade igual ou superior a 3ª série do ensino fundamental. 

Na escolha dos softwares, o autor salienta que nenhum deles possuía opções 

de comunicação em LIBRAS, a primeira língua dos surdos, sendo necessário o uso 

da língua portuguesa como língua principal. 

A análise dos resultados permitiu a identificação de alguns requisitos aos 

usuários surdos que auxiliaram no design de um novo protótipo e também serviu 

para mostrar que o uso da LIBRAS e da Língua Portuguesa na forma escrita e de 

variadas formas de representação do campo aditivo, contribuem para a interação e 

aquisição de conhecimento do usuário surdo. 

Veiga (2008), em sua Dissertação de Mestrado intitulada “Interação e 

Discurso nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem: o fórum educacional e seus 

traços identificadores de interação” analisou o fórum educacional como um dos 

principais gêneros discursivos presentes no AVA, considerando-o também, como 

fenômeno sociodiscursivo. 

Na ocasião, Veiga (2008), trabalhou sua pesquisa em um curso online 

destinado à formação de professores em EaD, focando na perspectiva dialógica da 

linguagem de abordagem backtiniana que valoriza o contexto das interações 

fundamentado no social e no histórico dos indivíduos, concluindo que, há interação 

verbal humana no AVA, mais especificamente no fórum, cabendo ressaltar as 

seguintes palavras: 
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O debate, o tempo, o fórum, o espaço, o espaço do fórum, seja ele 
concreto, seja ele no mundo das ideias, são questões de uma só 
ordem, da ordem do humano. E a interação, seja ela como ditam os 
pedagogos responsáveis pela filosofia da educação a distância, seja 
ela a interação verbal de abordagem bakhtiniana, é da ordem do 
humano (VEIGA, 2008, p. 134) 

 

Seguindo a preocupação com as ferramentas de comunicação existentes em 

AVA, Lima (2009), em sua Dissertação de Mestrado intitulada “Comunicação, 

Interação e Discurso em Ambientes Virtuais de Aprendizagem” procurou trabalhar as 

características, potencialidades e limitações das ferramentas e-mail, chat e fórum de 

um AVA em um curso no modelo semipresencial, analisando também a interação 

entre os participantes utilizando essas ferramentas.  

Em sua pesquisa, Lima (2009), trabalhou com alunos do primeiro e segundo 

períodos da Escola de Belas Artes da UFRJ do curso de Licenciatura em Educação 

Artística, chegando à conclusão que, os resultados alcançados indicavam que o 

ambiente virtual mostra-se muito útil em apoio ao ensino presencial, criando novas 

possibilidades educativas de comunicação e interação entre alunos e professor. 

Sobre o fórum, especificamente, a autora conclui que a ferramenta possui um maior 

potencial no que diz respeito à interação se comparado ao chat ou e-mail por manter 

os registros de dúvidas e discussões disponíveis para consulta, mas que a falta de 

hábito no seu uso como recurso educacional pode direcionar as participações 

apenas ao tutor como uma forma simplificada de tirar dúvidas individuais, 

prejudicando a interação entre todos os participantes. 

Considerando o uso do fórum no contexto de um curso de pós-graduação lato 

sensu de Orientação Pedagógica em Educação a Distância, Batista (2006) também 

focou a importância da interação entre os sujeitos, só que na visão de Vigotsky, e 

analisou as ações dos participantes (alunos e professores) segundo as ideias de 

Brousseau, em particular as questões sobre situação didática e contrato didático, 

chegando a conclusão que as interações ocorridas foram insuficientes por serem 

mantidas algumas concepções da prática presencial por parte dos professores.  

Apesar disso, a autora ainda acredita que: 

[...] o fórum é um recurso importante para o estabelecimento de uma 
interação satisfatória no curso a distância, considerando que no 
curso em estudo – apesar de utilizado de forma precária, como se 



 

48 
 

constatou – ele contribuiu para o desenvolvimento das atividades e 
postagem das dúvidas dos alunos (BATISTA, 2006, p. 196). 

 

Linden (2005), optou por focar sua investigação na avaliação da comunicação 

dialogada em fóruns online em sua Tese de Doutorado intitulada “Diálogo Didático 

Mediado On-line: Subsídios para sua avaliação em situações de ensino-

aprendizagem”, desenvolvendo um estudo de caso em disciplina do curso de Pós-

Graduação em Educação da Universidade de São Paulo que culminou na criação de 

um sistema informatizado de avaliação do diálogo didático on-line - o Di@loga11, que 

contempla dimensões cognitivas e sociais da aprendizagem. 

Em sua pesquisa, Linden (2005) identificou a importância de se ter estratégias 

adequadas que consideram o aluno como centro do processo na comunicação 

dialogada em situações através dos fóruns de discussão, destacando em suas 

considerações finais: 

O diálogo didático mediado nas comunidades, além de contribuir 
para a aprendizagem do grupo (desenvolvimento de habilidades 
cognitivas) serve de elo entre os participantes, estimulando a 
interação social e a colaboração, tão necessárias à cultura da 
comunicação digital (LINDEN, 2005, p. 186). 

 

Ou seja, o trabalho de Linden também apontou vários benefícios possíveis 

com a utilização das discussões no fórum, mas alertou para a importância das 

estratégias que promovem e estimulam a interação e a colaboração entre os alunos. 

 

2.3.1 REFLEXÕES SOBRE A BUSCA PELA REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
Refletindo sobre as pesquisas anteriores que citamos no decurso deste 

capítulo e direcionando para o nosso estudo, percebemos que diversos 

pesquisadores já desenvolveram trabalhos relacionados ao uso de fóruns de 

discussão como ferramenta comunicativa do AVA capaz de potencializar o diálogo, a 

                                                
11 Sistema Informatizado de Avaliação do Diálogo Didático Mediado pela Internet. O Di@loga 
constitui ferramenta capaz de apoiar o processo de avaliação qualitativa da comunicação dialogada 
em situações de ensino-aprendizagem (LINDEN, 2007, p. 117). 
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interação e a socialização de conhecimentos em cursos com propostas voltadas 

para a EaD. 

Além disso, percebemos também nesses trabalhos a presença, de uma forma 

ou de outra, das TIC ou dos softwares educacionais, como no exemplo do design de 

interfaces educativas para o ensino de matemática para surdos, ou seja, uma 

presença da tecnologia em diversas faces na educação. 

Assim, valorizando essas ideias, procuramos permear os principais pontos 

destacados acima e ir um pouco além, realizando uma pesquisa com proposta 

inovadora, capaz de promover no campo da Educação Matemática e da EaD, a 

inclusão de aprendizes surdos utilizando o fórum de discussão do AVA Moodle como 

ferramenta capaz de possibilitar a interação entre esses sujeitos na tentativa de 

resolução de problemas matemáticos, ou seja, um diálogo mais específico com 

enfoque na matemática e suas particularidades simbólicas e possíveis formas de 

representação, mas também pela forma peculiar de expressão do sujeito surdo, que 

tem como sua primeira Língua a LIBRAS.  

Enfim, um desafio que difere das propostas realizadas até então, mas que 

pode encontrar comparativos, embasamentos ou adaptações, principalmente no que 

tange às questões sobre interação no fórum de discussão, no entanto, é um estudo 

que não tem a intenção de esgotar ou generalizar qualquer interpretação e sim de 

motivar estudos nesses eixos temáticos. 
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CAPÍTULO 3 
 

 
METODOLOGIA 

 

O estudo na área de Educação requer Metodologias de Pesquisa mais 

sensíveis às suas peculiaridades. Na Educação Matemática não é diferente. Devido 

à sua complexidade e à quantidade de elementos envolvidos no processo, modelos 

criados e utilizados com uma abordagem ou objetivos mais pontuais, podem não 

considerar fatores importantes que também influenciam no desenvolvimento da 

pesquisa. 

Pensando nesse contexto, buscamos uma metodologia com essas 

preocupações e percebemos certa afinidade da nossa proposta de pesquisa com o 

Design Research, que “[...] surgiu do reconhecimento da complexidade das 

intervenções em sala de aula e da insatisfação existente com metodologias para 

explorar os resultados de tais intervenções” (O’DONNELL, 2004, p. 255).  

O termo Design Research é recente. Segundo Collins, Joseph, Bielaczyc 

(2004), seu surgimento está relacionado com um movimento na década de 1990 

para desenvolver uma metodologia de estudos e intervenções educativas sob os 

rótulos "Design Experiments" ou "Design Research”. Para os autores Ann Brown foi 

um líder desse movimento juntamente com Allan Collins quando em 1992 passaram 

a introduzir esses termos em seus artigos. 

No entanto, como Metodologia de Pesquisa o Design Research ainda é mais 

recente. Segundo O’Donnell (2004), depois que Brown e Collins, 

no início da década de 1990, escreveram seus primeiros comentários sobre o 

assunto, pouco foi escrito por outros autores apesar das alegações de que o Design 

Research era cada vez mais aceito como metodologia de pesquisa. Em 1999, Suter 

incluiu o Design Research em suas descrições dos métodos de pesquisa em 

matemática e ciências e em 2003 apareceram discussões explícitas sobre a 

metodologia numa edição especial do Educational Researcher e em 2004 no Journal 

of the Learning Sciences, ajudando assim, a despertar interesse e divulgar a 

discussão junto à comunidade científica. 
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Sobre suas finalidades para o estudo da aprendizagem, segundo Collins, 

Joseph e Bielaczyc (2004) o Design Research foi desenvolvido pensando em 

algumas questões principais: 

· A necessidade de abordar questões teóricas sobre a natureza 
da aprendizagem em contexto. 
· A necessidade de abordagens para o estudo dos fenômenos 
de aprendizagem no mundo real, em vez de laboratório. 
· A necessidade de ir além das medidas estreitas de 
aprendizagem. 
· A necessidade de obter resultados de pesquisas de avaliação 
formativa. (COLLINS, JOSEPH, BIELACZYC, 2004, p. 16) 

 

Algumas características do Design Research definidas por autores que 

trabalharam com a essa metodologia, também estão em harmonia com nossa 

pesquisa: 

A complexidade e a possibilidade de intervenções: Para Baumgartner 

(2003), a intenção da pesquisa baseada em Design é questionar de forma mais 

abrangente a natureza da aprendizagem considerando um sistema complexo e a 

possibilidade de intervenções. 

Dessa forma a Metodologia do Design Research foi escolhida para este 

estudo porque trabalhamos com um projeto que foi conduzido em ciclos, e neles, 

foram necessárias intervenções de diversos tipos (tecnológicas, de conteúdo, de 

procedimentos, de materiais, etc.), atestando essa complexidade reconhecida pela 

metodologia citada e garantindo melhorias no estudo. 

A importância da interação social dos participantes: “Os participantes do 

Design Research são quase sempre envolvidos em interação social, e o objetivo do 

pesquisador é o de desenvolver um perfil do desenho em operação” (O’DONNELL, 

2004, p. 256). 

Apesar do nosso estudo ser proposto com atividades a distância através do 

fórum de discussões do AVA, os participantes eram estudantes da mesma sala de 

aula na escola que frequentam. Assim, acreditamos que eles estão constantemente 

interagindo socialmente, através das amizades, passeios esportes, etc., ou seja, eles 

se conhecem e compartilham atividades no dia a dia que podem refletir no uso do 

ambiente virtual, devendo, portanto, serem consideradas previamente no design do 

AVA e posteriormente na análise dos dados, como por exemplo, as habilidades em 
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informática, o uso de redes sociais e as peculiaridades de comunicação do 

participante que possui a surdez como limitação sensorial.  

O objetivo: “O principal objetivo do Design Research é investigar como 

diferentes projetos de ambientes de aprendizagem afetam variáveis dependentes 

em ensino e aprendizagem. " (COLLINS et al., 2004, p. 17). 

O refinamento progressivo: 

“A abordagem de refinamento progressivo no projeto envolve a 
colocação de uma primeira versão de um projeto em execução para 
que possamos ver como ele funciona.  Em seguida, o desenho é 
constantemente revisto com base na experiência, até que todos os 
erros são trabalhados.” (COLLINS et al., 2004, p. 18). 

 

Essas duas últimas características talvez sejam as principais características 

levantadas pelo autor que podemos considerar em nosso estudo. Isso porque 

estruturamos o estudo em ciclos, e as observações em cada ciclo anterior serviram 

como reflexão para mudanças no ciclo seguinte, mudanças essas com o objetivo de 

melhorar a aplicação do estudo afetando algumas variáveis dependentes, por 

exemplo, do design do AVA. 

Quando pensamos no modelo ou nas características necessárias para o 

nosso AVA, nos remetemos aos objetivos da pesquisa e também às características 

(perfil) dos nossos sujeitos. Nesse sentido, Collins et al. (2004) também fazem uma 

reflexão interessante sobre o design como intenção e o design como 

implementação. 

[...] qualquer implementação de um desenho requer muitas decisões 
que vão além do design propriamente dito. Isto ocorre porque 
nenhum projeto pode especificar todos os detalhes, e porque as 
ações dos participantes na aplicação (por exemplo, alunos, pais, 
professores e administradores) requerem decisões constantes sobre 
como proceder em todos os níveis. Projetos na educação podem ser 
mais ou menos específicos, mas nunca podem ser completamente 
especificados. A avaliação dos projetos só podem ser feita em 
termos de implementações particulares, e estes podem variar 
amplamente, dependendo das necessidades dos participantes, 
interesses, habilidades, interpretações, interações e objetivos 
(COLLINS et al., 2004, p.17). 

Nossa pesquisa não fugiu disso. Longe de querer desenvolver um modelo 

“ideial” a ser aplicado em outras circunstâncias, mantemos o foco nas necessidades 

que apareceram em nossa proposta com a intenção de intervir positivamente no 
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nosso projeto, “pois a eficácia de um projeto em um cenário não é garantia de sua 

eficácia em outros ambientes” (COLLINS et al., 2004, p.17). 

 

3.1 A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

Seguindo as características da Metodologia Design Research discutidas no 

início deste capítulo, os procedimentos para realização da pesquisa podem ser 

divididos em 3 momentos distintos que chamaremos de ciclos. No primeiro ciclo, 

destacamos o design de um primeiro modelo do AVA e a aplicação de estudos 

pilotos. No segundo ciclo realizamos o redesign do AVA com algumas considerações 

obtidas no primeiro ciclo e a aplicação da pesquisa com os sujeitos surdos. O 

terceiro ciclo ocorreu em decorrência do segundo, ou seja, observações feitas no 

segundo ciclo geraram novas conjecturas provocando a necessidade de realização 

de uma entrevista semiestruturada com os sujeitos da pesquisa. 

Dessa forma, detalharemos a seguir o desenvolvimento de cada ciclo, 

relacionando os fatores importantes de cada um que influenciaram nas decisões 

tomadas para um redesign mais adequado da última versão do AVA e da condução 

da pesquisa, conforme proposta da metodologia do Design Research que permite 

intervenções durante o estudo. 

 

3.1.1 Primeiro ciclo da pesquisa 
 

No primeiro ciclo, inicialmente, desenvolvemos uma primeira versão do 

AVA12.  Após a entrada do participante no AVA, na página inicial ele tinha acesso às 

“boas vindas” ao curso em Língua Portuguesa e em vídeo usando LIBRAS. No 

Quadro 3.1, reproduzimos os objetivos apresentados aos participantes e as 

orientações gerais para realizar as atividades. 

 

                                                
12 Esse desenvolvimento foi realizado em conjunto pelos 3 (três) mestrandos envolvidos no projeto 
destacado na Introdução deste trabalho. 
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“O objetivo deste mini curso é descobrir como e quais ideias matemáticas e raciocínio 

matemático os alunos desenvolvem na colaboração online que são revelados nos seus discursos e 

nas suas escritas e investigar as possibilidades de interação do deficiente auditivo com a educação à 

distância. Iremos propor alguns problemas e desafios matemáticos e para que nosso objetivo seja 

alcançado sugerimos que você siga os seguintes passos: 

1. Você deverá apresentar pelo menos uma solução para cada atividade, se não encontrar a solução 

deverá expor suas dificuldades; 

2. Você deverá comentar a solução apresentada, de pelo menos um colega; 

3. Você deverá comentar pelo menos um comentário que seu colega fez sobre a solução que você 

apresentou. 

Em seu comentário, você poderá ajudar a melhorar ou corrigir a solução apresentada pelo seu 

colega. A sua solução e seu comentário poderão ser apresentados na forma escrita, usando tanto o 

português como o alfabeto de libras ou através de um vídeo, utilizando libras. Toda a atividade 

apresentada possuirá um fórum de dúvidas, que será seu meio de comunicação com os professores, 

onde poderemos te auxiliar em questões técnicas relacionadas à plataforma, dúvidas em relação à 

atividade, você deve utilizar o fórum próprio para resolução das atividades.  

Bom estudos a todos!” 

 

Quadro 3.1: Boas vindas do curso e orientações gerais 

 

Em seguida, também na página inicial e logo após as “boas vindas”, o 

participante visualiza os tópicos dos problemas (atividades). Nesse primeiro design, 

o AVA contava com 8 (oito) problemas matemáticos do tipo “desafio”. Cada um deles 

continha o enunciado do problema em Língua Portuguesa escrita e em vídeo 

apresentado em LIBRAS (Figura 3.1) e as orientações para participação no fórum 

também apresentadas nas duas formas de exibição (Figura 3.2). Os desafios 

encontram-se na íntegra junto ao Anexo 1.  
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Figura 3.1: Enunciado da Atividade 1 em LIBRAS e em Língua Portuguesa escrita 

 
 

 

Figura 3.2: Orientações para participação no fórum 

 

Ao acessar o tópico específico para contribuir em cada atividade, o 

participante visualizava novamente as “Orientações para participação no fórum” e o 

tópico para deixar a “Solução da Atividade”, conforme Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Acesso aos tópicos de discussão de cada atividade 

 
Nos fóruns de discussão propriamente ditos, o participante teria acesso 

novamente ao enunciado do problema onde poderia, finalmente, responder a 

questão principal e/ou interagir com os demais participantes, conforme Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Início do Fórum de Discussão da Atividade 1 

 

Além disso, nos preocupamos em criar um fórum destinado à Avaliação do 

projeto, onde os participantes após a realização das atividades poderiam deixar 

sugestões e críticas a respeito do mesmo respondendo a um pequeno questionário 

(Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Questionário de Avaliação do Projeto 

 

Realizado o primeiro Design do AVA, iniciamos a aplicação dos estudos 

pilotos que descreveremos a seguir. 

 

3.1.1.1 Estudos Pilotos 

 

Considerando a possibilidade de planejar e replanejar o desenvolvimento do 

estudo, utilizamos um primeiro modelo de design do AVA que foi aplicado em 3 (três) 

estudos pilotos para grupos diferentes e em momentos distintos que anteciparam o 

início dos trabalhos com os participantes surdos desta pesquisa. Esses estudos 

pilotos foram feitos com a finalidade de se observar à questão da interação e 

também a questão da acessibilidade do indivíduo surdo, possibilitando as 

adequações necessárias no design final do AVA. 

A seguir veremos em detalhes o desenvolvimento de cada estudo piloto. 
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3.1.1.1.1 Primeiro Estudo Piloto 

 

Realizado em 17 de setembro de 2010, vale ressaltar as seguintes 

características de execução: 

Participantes: 12 (doze) alunos do Mestrado e Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Bandeirante de São 

Paulo que cursavam a disciplina de Atividades de Pesquisa II. 

Organização dos alunos: 6 (seis) duplas trabalhando nos computadores do 

Laboratório de Informática da Universidade. 

Tempo destinado: 2 horas (durante o horário de aula da disciplina) em um 

único encontro. 

Desenvolvimento das Atividades: Inicialmente o projeto foi apresentado aos 

participantes por cerca de 15 minutos, destacando a proposta do estudo, as 

características de navegação do AVA e principalmente a dinâmica das atividades. 

Para tanto realizamos demonstrações no próprio AVA com o uso de um data show. 

Durante a apresentação foram cadastradas as duplas no AVA, criando um login e 

senha. Nesta ocasião optamos por trabalhar com duplas apenas por não haver 

computadores suficientes para o trabalho individual. 

Em seguida, os participantes foram convidados a responder 4 (quatro) 

problemas dos 8 (oito) disponíveis no AVA, procurando seguir a sequência em que 

eram propostos para facilitar a interação com os demais colegas, comentando as 

respostas uns dos outros, questionando, complementando e sugerindo novos 

caminhos. Utilizando para isso, apenas o fórum de discussão do AVA Moodle como 

registro das participações. 

No início os alunos demonstraram (e postaram) algumas dúvidas, mas depois 

as participações foram bem intensas e geraram algumas interações entre os 

participantes na tentativa de refinar o resultado. 

Vale a pena lembrar que ficou reservado aos participantes a escolha de como 

seria a representação das respostas, ou seja, eles poderiam escrever diretamente 

no fórum ou anexarem um arquivo com imagem e isso gerou participações 

interessantes e diversificadas em suas representações. A Figura 3.6 e o Quadro 3.2 
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apresentados abaixo, foram oferecidos como respostas ao desafio nº 1: “Corte um 

bolo em 8 pedaços, fazendo apenas 3 movimentos (3 cortes)”. 

 

 

Figura 3.6: Contribuição textual na Atividade 1 

 

 

Contribuição com anexo 

Conteúdo do anexo 

(imagem) 

 

 

Quadro 3.2: Contribuição com imagem em anexo na Atividade 1 

 

Após as 4 (quatro) questões, 5 (cinco) das 6 (seis) duplas responderam o 

fórum de avaliação da pesquisa deixando reclamações, dúvidas, críticas e sugestões 

para melhoria do projeto, como podemos ver no Quadro 3.3 a seguir: 
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Quadro 3.3: Sugestões dos participantes do 1º Estudo Piloto 

 

Quanto às participações no geral e as sugestões deixadas, ressaltamos 

algumas observações relevantes: 

· Os alunos demonstraram ansiedade e impaciência, pois exigiam os 

feedbacks imediatamente após a publicação das dúvidas no fórum; 

· Alguns se preocuparam em procurar respostas na internet ao resolverem 

as questões propriamente ditas ou debaterem as dúvidas no fórum; 

Sugestões deixadas pelos participantes do 1º Estudo Piloto 
Re: Opinião: por china 3 - sexta, 17 setembro 2010, 16:10 
Ficamos frustrados. Primeiro demorou para anexar nossos arquivos e depois ninguém falou 
conosco. 
Re: Opinião: por italia 2 - sexta, 17 setembro 2010, 16:15 
1. O mini curso foi bom? Por que?  
Sim, porque o ambiente de EAD é bastante interativo.  
2. O mini curso poderia ter sido melhor se ...  
Se os enunciados das questões fossem mais claros. 
3. Sugiro que da próxima vez ...  
Modifique os enunciados pra não dá margens há dúvidas. 
4. O que você achou das atividades? Justifique.  
São boas, mas o sucesso do mini curso depende de enunciados mais claros nas questões. 
Re: Opinião: por L. V. - sexta, 17 setembro 2010, 16:18  
1. O mini curso foi bom? Por que? 
Foi interessante, muito bom. 
2. O mini curso poderia ter sido melhor se ... 
Tivesse algumas atividades mais específicas, determinadas. 
3. Sugiro que da próxima vez ... 
Haja um conteúdo matemático definido e específico, apresentado antes dos exercícios. 
4. O que você achou das atividades? Justifique. 
As atividades propostas estimulam o "descobrir, o como fazer", para dar as respostas. 
Re: Opinião: por india 6 - sexta, 17 setembro 2010, 16:21 
Senti uma frustração pela falta de interação entre os pares. 
Re: Opinião: por usuário_man man - sexta, 17 setembro 2010, 16:26  
1. O mini curso foi bom? Por que?  
Sim. Foi instigante, interessante e nos propos a desafios o tempo todo.  
2. O mini curso poderia ter sido melhor se ...  
Sugerimos: 2.1 - Aumentar o número de modelos das figuras, para não induzir a uma única imagem 
ou solução. 2.2 - Deveria frizar que há inúmeras possibilidades de organizar a solução e formar as 
respostas. 
3. Sugiro que da próxima vez ...  
3.1 - Os exercícios poderiam começar mais fáceis e terminar com os mais difíceis. 3.2 - Após 
preencher uma resposta, poder ver a solução, ou disponibilizar a solução 'oficial' do curso. 
4. O que você achou das atividades? Justifique.  
Não usamos o chat, será q poderia ser mais próximo da tela de resolução? Durante os exercícios, a 
medida q os outros grupos gravassem suas opiniões, aparecesse uma janela informando os 
demais, por exemplo: 'Atenção, grupo tal sugeriu o seguinte....' 'Pessoal, o grupo tal já apresentou 
uma solução, será q ela está certa? Vamos conferir? Adoramos ter participado! Foi muito 
interessante. 
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· Não compreenderam a proposta de se comportarem como se estivessem à 

distância; 

· Ocorreram reclamações em relação às respostas não exatas, ou seja, as 

questões abertas deixavam mais de uma opção para solução e respostas. 

· Algumas participações ficaram prejudicadas pela demora em anexar 

arquivos devido ao fato da conexão da internet ter apresentado problemas; 

· Alguns alunos declararam um sentimento de isolamento; 

· Foram sugeridos enunciados mais claros e gradatividade na dificuldade 

dos problemas (mais “fáceis” primeiro).  

 

3.1.1.1.2 Segundo Estudo piloto 

 

Realizado em 30 de setembro de 2010, vale ressaltar as seguintes 

características de execução: 

Participantes: 5 (cinco) alunos licenciandos em Matemática de diferentes 

turmas e semestres participantes do minicurso “A Educação a Distância auxiliando a 

construção de conceitos matemáticos por aprendizes surdos” aplicado na XXII 

Semana da Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

de Bauru-SP. 

Organização dos participantes: cada aluno em um computador de um 

Laboratório de Informática distribuído distantemente uns dos outros para favorecer a 

comunicação apenas através do AVA. 

Tempo destinado: 3 horas em um único encontro. 

Desenvolvimento das Atividades: Inicialmente o projeto foi apresentado em 

slides com o uso de data show aos alunos com o objetivo de introduzir as principais 

ideias da pesquisa, promover a ambientação no AVA e a orientação das tarefas 

propostas.  Nessa ocasião, também aproveitamos para apresentar alguns conceitos 

de EaD e Educação Inclusiva por se tratar de um mini-curso focado nesses temas.   
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Em seguida, os alunos foram convidados a responderem 4 (quatro) dos 8 

(oito) problemas propostos simultaneamente e interagirem com os demais colegas, 

comentando as respostas uns dos outros, questionando, complementando e 

sugerindo novos caminhos, utilizando para isso, apenas o fórum de discussão do 

AVA Moodle para registrarem a comunicação. Ressaltamos novamente que tais 

recomendações foram evidenciadas tanto na apresentação do mini-curso quanto no 

próprio AVA. 

Diferente do Primeiro Estudo Piloto, e também por existir mais tempo 

disponível aos participantes do Segundo Estudo Piloto, após a realização dos 4 

(quatro) problemas propostos inicialmente, disponibilizamos também os outros 4 

(quatro) problemas restantes.  

Outra diferença neste estudo piloto, é que os participantes utilizaram apenas 

respostas escritas diretamente no fórum, ou seja, sem anexos, mas mesmo assim, 

em algumas atividades as respostas foram bem diversificadas, como por exemplo, 

na atividade 7 (Quadro 3.4). 

Um coelho dista 2 metros de seu alimento. Sabendo que a cada salto ele 
atinge metade do percurso restante, pergunta-se: quantos saltos ele 

precisará para alcançar seu alimento?  
Quem pode iniciar a resolução da atividade proposta? 

Proposta da 
Atividade 7 

por Aluno 1 - quinta, 30 setembro 2010, 20:22 
Essa é uma questão creio eu sem resposta. Pois o coelho desloca sempre a 
metade do caminho com apenas um salto, logo no 1º salto a distancia reduz em 1 
metro, depois 0,5 metros, depois 0,25 metros, depois 0,125 metros e assim 
sucessivamente... o que se concluiu é que por menor que seja a distancia que o 
coelho está, sempre haverá um seguinte que é sua metade. 

Resposta 1 

por Aluno 2 - quinta, 30 setembro 2010, 20:26 
É, de fato, o coelho nunca alcançará seu alimento, pois a cada salto ele fica à 
metade da distância que ainda resta até o alimento, logo, a cada nova distância, 
ele estará na metade dessa nova distância. 

Resposta 2 

por Aluno 3 - quinta, 30 setembro 2010, 20:42 
Se supormos que o coelho consiga alcançar o alimento estando dentro de um 
limite de 5 centímetros do alimento, com apenas 6 saltos ela já estaria se 
alimentando. Mas como o enunciado não especifica isso, mesmo com infinitos 
saltos, ele ainda não poderia alcançá-la. 

Resposta 3 

Quadro 3.4: Exemplo de respostas da Atividade 7 
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Após as contribuições dos participantes nos fóruns de discussão dos 8 (oito) 

problemas disponíveis no AVA, os alunos responderam o fórum de avaliação da 

pesquisa, deixando reclamações, dúvidas, críticas e sugestões para melhoria do 

projeto, como podemos ver no Quadro 3.513 a seguir:  

Quadro 3.5: Sugestões dos participantes do 2º Estudo Piloto 

 
                                                
13 No Quadro 3.5 substituímos os nomes dos participantes apenas pelas iniciais para preservar a 
identidade dos mesmos, haja vista que neste estudo piloto eles foram cadastrados com os próprios 
nomes.  

Sugestões deixadas pelos participantes do 2º Estudo Piloto 
Re: Sua opinião: por D. R. - quinta, 30 setembro 2010, 22:13. 
O mini curso foi muito bom, pois é uma forma bem legal de ensinar. 
Uma coisa que poderia melhorar no site é a rolagem horizontal. 
as atividades são interessantes, é muito bom fazer esses desafios prende muito a atenção, além de 
estimular o raciocínio lógico. 
Re: Sua opinião: por A. P. - quinta, 30 setembro 2010, 22:13. 
1- Foi bom sim, bem explicado, bem apresentado, com textos claros e de fácil entendimento... 
2 - a internet estivesse um pouco melhor...poderíamos ter explorado mais o site. Ou então alguns 
vídeos das aulas que são disponibilizadas no site... 
3- atenda mais alguns dos itens da questão 2 
4- algumas eu já conhecia de outros sites, mas alguns foram legais, o mais importante que elas 
realmente despertam o interesse do aluno, e consequentemente tornam a matemática mais 
interessante e divertida, do que assustadora. 
Re: Sua opinião: por T. D. - quinta, 30 setembro 2010, 22:14.  
O mini curso foi interessante, pois vemos novos modos de trabalhar com alunos sem contar que em 
um fórum os alunos podem questionar um ao outro assim ajudando na resolução dos problemas. 
O mini  curso poderia hoje ter sido melhor se a internet fosse mais rápida rsrs.. mais fora isso 
acredito que deveriam mostrar o produto (o mini curso) de uma outra maneira... a demonstração 
seria a utilização do site... 
Sugiro que da próxima apresentação deveria ser feito uma apresentação do site de modo em 
power point mostrando as opções que o site tem e por que seria interessante utilizá-la, também 
acredito que a demonstração do site primeiramente deveria ser feito projetando na parede e logo 
em seguida os alunos já saberão aonde estará no site... assim nao precisam procurar  por muito 
tempo... 
Achei as atividades legais... gostei muito do mini curso pois com a tecnologia devemos ter novas 
ferramentas para o ensino dos alunos... tentando prender a atenção deles de modo que não fique 
só na teoria a aula.. e sim na prática.. como foi o exemplo dos problemas.... 
Acredito também que o trabalho de vocês está no caminho correto e é os primeiros passos para 
uma educação do "novo" mundo... 
Re: Sua opinião: por J. G. - quinta, 30 setembro 2010, 22:19 
1 - Foi muito bom, muito melhor do que eu esperava, pois é a primeira vez que participo de um 
minicurso, e gostei muito. Porque foi praticamente um curso Online, e criamos soluções para 
problemas, podemos complementar soluções dos outros participantes, e acho isso legal. Estão de 
Parabéns pelo Site. 
2 - Os problemas fossem mais trabalhosos de resolver, assim haveria uma maior interação entres 
os participantes. Mais esta foi muito bom assim! 
3 - Idem resposta 2. 
4 - Muito legal. Pelo fato de haver uma interação entre os alunos de forma online na conclusão dos 
problemas. 
Re: Sua opinião: por J. F. - quinta, 30 setembro 2010, 22:25 
Achei de suma importância criar uma nova alternativa de se ensinar, foi apresentado atividades 
desafiadoras e dinâmicas. E através disso conseguimos discutir sem mesmo estar próximos uns 
dos outros. 
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Quanto às participações no geral e as sugestões deixadas, ressaltamos 

algumas observações relevantes: 

· Alguns alunos postaram respostas retiradas de sites da internet mesmo 

após as orientações de que isso não ajudaria na dinâmica proposta para a 

discussão nos fóruns; 

· Houve pouca interação. Os alunos se preocuparam apenas em publicarem 

respostas isoladas, sem levar em consideração as respostas dos colegas para se 

trabalhar uma solução coletivamente; 

· Os alunos ainda informaram que não possuíam experiência em cursos na 

modalidade de EaD o que pode ter dificultado a interação. 

 

3.1.1.1.3 Terceiro Estudo Piloto 

 

Realizado no período de 05 de outubro de 2010 até 16 de novembro de 2010, 

o terceiro estudo piloto foi ideializado principalmente com o objetivo de aproximar-se 

da realidade das características do projeto final, ou seja, procuramos conduzir o 

projeto à distância e com sujeitos portadores de algum tipo de surdez. Assim, 

destacaremos a seguir as condições de execução do estudo. 

Participantes: 4 (quatro) alunas portadoras de deficiência auditiva, de 14 a 

18 anos, cursando o ensino médio no Instituto de Educação para Surdos (SELI). As 

alunas foram convidadas a participarem do projeto como proposta de elaboração do 

trabalho final da disciplina Educação Matemática e a Integração de Novas 

Tecnologias do Mestrado em Educação Matemática deste pesquisador; 

Organização dos alunos: realizaram as atividades individualmente em dias e 

horários distintos e em locais escolhidos pelos próprios participantes; 

Desenvolvimento das Atividades: Inicialmente, após um primeiro contato 

com a coordenação do Instituto SELI, solicitando alunos (as) voluntários (as) para 

participar do estudo, o projeto foi apresentado às alunas que se voluntariaram com o 

objetivo de introduzir as principais ideias da pesquisa, demonstrar um pouco do uso 

da ferramenta fórum no AVA e orientar as alunas para realização das tarefas 
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propostas. Nessas orientações também nos preocupamos em deixar claro às alunas 

que as respostas e/ou dúvidas postadas no fórum poderiam ser feitas em diversas 

mídias (imagem, texto, áudio, vídeo, etc.), considerando que a ferramenta fórum do 

Moodle permite que o participante anexe arquivos em suas mensagens. 

Feito o primeiro contato com as alunas, todas foram cadastradas e receberam 

login e senha para acessar o AVA. Assim, combinamos que a partir daquele 

momento as comunicações seriam feitas apenas pelos fóruns de discussão das 

atividades ou por e-mail, caso tivessem dificuldades de acesso. 

De início, ficou acertado também que seriam discutidos apenas 4 (quatro) dos 

8 (oito) problemas disponíveis no AVA, individualmente e a distância, sendo que, 

cada problema seria disponibilizado separadamente a cada 3 (três) dias de intervalo, 

permitindo o enfoque nas discussões das questões isoladamente.  

No entanto, a participação das alunas demorou a ocorrer e foi necessária 

outra intervenção presencial com o intuito de promover os primeiros acessos com 

acompanhamento, evitando problemas declarados pelas alunas de acesso e 

navegação pelo AVA (problemas esses relatados pela coordenadora do SELI que 

nos mantinha informados sobre o desenvolvimento das atividades). Com a demora, 

foi necessário também disponibilizar todos os problemas simultaneamente para que 

as alunas dessem sequência ao estudo e oferecessem sua contribuição para todos 

problemas. 

Iniciadas as participações, tivemos contribuições muito interessantes e como 

esperado, os problemas propostos não objetivavam resposta única ou procedimento 

linear para resolução e, nesse sentido, as respostas compartilhadas pelas alunas 

foram diferentes em todos os problemas, algumas certas, mas outras sem coerência 

com a proposta. 

No entanto, o que chamou atenção foi certa recorrência ao padrão visual feita 

por uma aluna, ou seja, algumas soluções foram apresentadas utilizando formas 

geométricas e “esquemas” mesmo sem exigência para tal. Na Figura 3.7, podemos 

observar, por exemplo, a resposta dessa aluna no fórum com o anexo de sua 

solução e em seguida, na Figura 3.8, o conteúdo do anexo com a solução 

propriamente dita. 

 



 

66 
 

 

Figura 3.7: Resposta de uma aluna com anexo 
 

 
 

Figura 3.8: Solução de uma aluna à atividade 1 

 

Este procedimento ocorreu na solução de outras atividades pela mesma 

aluna, ao passo que outras apresentavam apenas respostas textuais ou expressões 

matemáticas, quando assim o problema possibilitava, conforme as Figuras 3.9 e 

3.10 a seguir: 
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Figura 3.9: Resposta textual de uma aluna à atividade 1 
 

 

Figura 3.10: Resposta com expressão matemática de uma aluna à Atividade 2 

 

Apenas o último problema (Figura 3.11), não foi solucionado, sendo que, 

apenas uma das quatro alunas (a mesma aluna que apresentou soluções em outros 

problemas com padrão visual) tentou apresentar uma solução utilizando figuras e 

uma pequena descrição textual. Foram realizados alguns convites por parte do tutor 

para que as alunas tentassem a solução ou colocassem as suas dúvidas no fórum 

para serem discutidas, no entanto, não houve nenhum feedback.  

 

 

Figura 3.11: Proposta de atividade 
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Acreditamos que a falta de participação na solução do último problema esteja 

relacionada à complexidade do mesmo, haja vista que não existia uma sequência 

obrigatória de solução das atividades. 

Infelizmente, as participantes do 3º Estudo Piloto também não responderam o 

fórum de avaliação após a conclusão dos problemas, mas mesmo assim, algumas 

observações relevantes puderam ser realizadas: 

· Houve pouca interação entre as participantes; 

· As respostas apresentadas foram bem diferentes; 

· As respostas foram apresentadas em formatos diferentes (textos e 

desenhos) inclusive, com o envio de arquivos pelo próprio fórum. 

Encerrada a realização dos 3 (três) estudos pilotos, iniciamos o período das 

reflexões que originaram algumas mudanças tanto no design do AVA, quanto na 

proposta e condução das atividades. 

 

3.1.2 Segundo ciclo da pesquisa 

 

O segundo ciclo da pesquisa envolve primeiramente o redesign do AVA 

baseado nas observações e sugestões decorrentes dos projetos pilotos e contendo 

também, as novas atividades selecionadas com suas respectivas gravações de 

vídeos em LIBRAS. Em seguida a seleção e a apresentação do projeto aos 

participantes e por último a realização das atividades propriamente ditas nos fóruns 

de discussão. 

 

3.1.2.1 Redesign do AVA  

 

Considerando alguns resultados observados, bem como, sugestões dos 

participantes dos estudos pilotos, foram realizadas algumas mudanças e/ou 

melhorias no planejamento da pesquisa com o intuito de se garantir a acessibilidade 
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dos alunos surdos na navegação pelo AVA e na interação prevista dentro da 

ferramenta fórum de discussão. São elas: 

Tutorial de Acesso e Navegação: Visando a facilitação do acesso e da 

navegação pelo AVA, foi criado e entregue a cada aluno um tutorial impresso com as 

informações e etapas necessárias para participação no projeto. O tutorial foi 

denominado “Roteiro de Acesso às Atividades do Curso Matemática Inclusiva” 
e possuía os seguintes passos (Quadro 3.6): 

1º Passo: Acessar a página através do endereço: http://visaoconcursos.com/ead/  

2º Passo: Clicar no link do curso MATEMÁTICA INCLUSIVA; 
3º Passo: Efetuar login com USUÁRIO e SENHA; 
4º Passo: Clicar no link do “TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – DEFICIÊNCIA AUDITIVA”; 
5º Passo: Ler o termo e clicar em “CONCORDO” logo abaixo do texto; 

6º Passo: Respondendo os problemas matemáticos; 

Exemplo: Atividade 1 

Logo abaixo do enunciado do problema e do vídeo em LIBRAS clicar no link “DEIXE 
AQUI SUA RESPOSTA”;  

7º Passo: Em seguida clicar no link “Deixe aqui sua resposta – Grupo de alunos 
do SELI”; 

8º Passo: Clicar em responder; 
9º Passo: Escrever a resposta na janela de texto e clicar no botão “enviar 

mensagem ao fórum”, ou enviar um arquivo salvo, clicando em procurar e selecionando 

um arquivo que esteja no computador ou pendrive; 

10º Passo: Ler e discutir com os amigos todas as possíveis respostas, podendo 

participar com quantas respostas desejar. 

Bom TRABALHO a todos! 

Quadro 3.6: Roteiro de Acesso às Atividades do Curso Matemática Inclusiva” 

 

Cada passo do tutorial vinha acompanhado da imagem captada das telas de 

navegação do AVA com diagramação que ilustrava o caminho a ser seguido pelo 

participante. 

Escolha dos problemas: Os problemas utilizados nos estudos pilotos foram 

selecionados a partir de uma lista disponível na internet de problemas do tipo 
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“desafio”. Diante disso, alguns participantes buscavam suas soluções na rede, o que 

desestimulava a construção e discussão em busca de respostas, pois pouco se 

conseguia em estratégias de solução a partir do momento que alguém do grupo 

publicava uma resposta “pronta” e “copiada”. 

Sendo assim, optamos por escolher e/ou adaptar questões inéditas e capazes 

de potencializar as discussões em torno das estratégias de solução e de ampliar a 

gama de resultados possíveis, ou seja, questões do tipo problemas-processo. 

Cinco questões foram selecionadas e adaptadas em conjunto por este autor e 

pelos outros dois mestrandos envolvidos no projeto e por nossa orientadora. O 

problema número 2 foi adaptado do originalmente cedido pelo Professor Arthur B. 

Powell14. Todas as questões podem ser consultadas na íntegra junto ao Anexo 2. 

Layout do AVA: Diminuímos a quantidade de informações na página inicial 

para melhorar o layout do AVA e facilitar a navegação sem prejudicar a questão da 

acessibilidade proporcionada pelos vídeos. Isso foi realizado com as seguintes 

alterações: 

· Disponibilizamos as orientações para participação no fórum uma única 

vez no início da página, ao invés de colocá-la juntamente com os tópicos de todas 

as atividades propostas. Isso, de imediato, permitiu que retirássemos da página 

inicial 5 (cinco) vídeos e 5 (cinco) textos, como os da Figura 3.12, tornando a 

navegação mais objetiva e de visual mais leve.  

 

                                                
14 O Profº Arthur Powell esteve em visita na UNIBAN (em 19 Ago 2010) e conduziu uma atividade 
junto ao grupo da Linha de Pesquisa de Novas Tecnologias em Educação Matemática e desde então 
auxiliou na seleção e autorizou a utilização de algumas atividades do projeto. 
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Figura 3.12: Orientações para participação nos fóruns de Discussão disponibilizada 
na página inicial 

 

· Retiramos também os tópicos para o fórum de “Dúvidas?” que existiam 

em cada proposta de atividade na página inicial, acreditando que as dúvidas sobre 

as atividades deveriam também ser compartilhadas no tópico “Deixe aqui sua 

resposta” do problema e não de forma isolada, concentrando assim, as participações 

em um único fórum e diminuindo os tópicos na página inicial (Quadro 3.7). 

 

1º Design do AVA Redesign do AVA 

 

 

Quadro 3.7: Comparativo dos tópicos disponíveis no 1º Design do AVA e após o 
redesign  

 

Além dessas mudanças na página inicial do AVA, precisamos também inserir 

logo abaixo do título do curso MATEMÁTICA INCLUSIVA: o “Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido15”, disponível também em LIBRAS para que os 

alunos logo no primeiro acesso lessem e concordassem (ou não) com as condições 

para darem continuidade no curso, um tópico para um “Fórum de Apresentação” dos 

participantes e um tópico para um Fórum de “Notícias” no geral, conforme podemos 

ver na Figura 3.13 a seguir: 

 

 

Figura 3.13: Acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido na página inicial 
do AVA 

 

Vídeos em LIBRAS: A questão da utilização dos vídeos em LIBRAS como 

recurso facilitador da interpretação dos enunciados tanto dos problemas quanto das 

orientações gerais do curso, ficou ratificada após as sugestões deixadas pelos 

alunos participantes dos estudos pilotos.  

Quanto à gravação dos vídeos, essa foi realizada no próprio Instituto SELI 

contando com o total apoio da coordenadora pedagógica Caroline Cristina Abreu 

Dias, que além de apoiar o projeto no contato com os participantes se disponibilizou 

também como intérprete nas gravações. 

                                                
15 Observa-se na Figura 3.13 a existência de 3 (três) termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
pelo fato do AVA ser utilizado por 3 (três) grupos distintos de pesquisa. 



 

73 
 

Cabe ressaltar aqui que, a intérprete realizou algumas alterações no texto 

original das questões, fazendo adaptações do que seria a leitura em LIBRAS com 

suas especificidades gramaticais. 

Segundo Gesser (2009, p. 33), “a língua de sinais tem sua estrutura própria e 

é autônoma”, e com relação à gramática, 

A língua de sinais tem uma gramática própria e se apresenta 
estruturada em todos os níveis, como as línguas orais: fonológico, 
morfológico, sintático e semântico. Além disso, podemos encontrar 
nela outras características: a produtividade/criatividade, a 
flexibilidade, a descontinuidade e a arbitrariedade (Gesser, 2009, p. 
27). 

 

No Quadro 3.8 podemos verificar essas adaptações: 

 

Leitura Original Leitura LIBRAS 
1. Imagine um triângulo formado por 
números. O topo desse triângulo é 
formado apenas pelo número 1. A linha 
abaixo é formada pelos números 1 e 1. A 
terceira linha é formada pelos números 1, 
2 e 1, nessa ordem. A quarta linha é 
formada pelos números 1, 3, 3 e 1, nessa 
ordem. A quinta linha é formada pelos 
números 1, 4, 6, 4 e 1 nessa ordem e 
assim por diante. Por quais números será 
formada a sexta linha? E a próxima? 
Tente encontrar um padrão na soma dos 
números das linhas. 

1. Pense triângulo de números. Em cima 
desse triângulo apenas o número 1. A 
linha abaixo é formada pelos números 1 e 
1. A outra abaixo é formada pelos 
números 1, 2 e 1. A  linha 4 é formada 
pelos números 1, 3, 3 e 1, nessa ordem. A 
linha 5 é formada pelos números 1, 4, 6, 4 
e 1, nessa ordem e assim por diante. 
Quais números forma linha 6? E 7? 
Encontrar regra para soma números das 
linhas. 

2. Uma pizzaria tem uma pizza padrão de 
queijo e tomate. Um cliente pode 
acrescentar até duas coberturas: 
presunto e calabresa, em toda a pizza ou 
somente na metade. Enumere e descreva 
todas as possíveis escolhas diferentes 
que o cliente pode pedir. 

2. Uma pizzaria tem uma pizza normal de 
queijo e tomate. Uma pessoa pede pode 
dois sabores: presunto e calabresa, em 
toda pizza ou na metade. Quantos e quais 
para escolher pessoas diferentes sabores. 

3. Uma pedra pesa 40 quilos. Quero 
utilizá-la para pesar quaisquer objetos de 
1 a 40 quilos. Só valem valores inteiros. 
Para isso vou utilizar uma balança de 
dois pratos. Em quantos pedaços devo 
cortar minha pedra e quanto deverá 
pesar cada pedaço para que eu consiga 
realizar a tarefa? 

3. Uma pedra pesa 40 quilos. Quebrar 
pedra tamanhos diferentes para pesar 
objeto outros de 1 até 40 quilos, mas só 
1kg, 2 kg, 3kg, ok? 1,5 kg, 1,2 kg não 
pode. Usar balança de dois pratos. 
Pergunta quantos pedaços pedra e 
quanto pesar cada pedaço para conseguir 
balança igual? 

4. Cinco sacos, enumerados de 1 a 5, 
possuem mais de 50 moedas de um real 
cada um. Um dos sacos possui todas as 
moedas falsas e os demais, só moedas 

4. Cinco sacos com números de 1 a 5, 
possuem moeda 1 real soma mais de 50 
em cada. Moedas falsas ter, mas 1 saco, 
outros corretos. Sabendo moedas falsas 
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verdadeiras. Sabendo que as moedas 
falsas pesam 9 gramas cada e as 
moedas verdadeiras pesam 10 gramas 
cada, descreva uma maneira de achar o 
saco com as moedas falsas usando uma 
balança. 

pesar 9 gramas cada e moedas 
verdadeiras pesar 10 gramas cada, como 
descobrir o saco moedas falsas usando 
balança. 

5. Doze celulares possuem o mesmo 
tamanho e cor, porém um é diferente no 
peso, podendo ser mais pesado ou mais 
leve. Utilizando uma balança de dois 
pratos, com quantas pesagens você 
conseguirá achar o celular diferente? 

5. Doze celulares possuem o mesmo 
tamanho e cor, mas um é diferente peso, 
mais pesado mais leve celular. Utilizando 
uma balança de dois pratos, tentar 
quantas vezes pesar encontrar celular 
diferente? 

Quadro 3.8: Leitura dos enunciados dos problemas para os vídeos em LIBRAS 

 

De posse dos vídeos e também da definição das questões problema, 

inserimos todo o material no AVA, sendo que, para a postagem dos vídeos, foi 

necessário primeiramente à publicação dos vídeos no Youtube16 para gerar um link 

a ser inserido e aceito no Moodle. Em seguida finalizamos o redesign do AVA, 

realizando a abertura dos fóruns semanais de discussão para cada problema.  

 

3.1.2.2 Apresentação e aplicação da pesquisa 

 

Agora vamos detalhar a realização da pesquisa propriamente dita, bem como 

as características dos participantes: 

Participantes: Os participantes da pesquisa foram oito alunos de uma escola 

especial da Zona Leste da cidade de São Paulo. Os alunos pertenciam à mesma 

turma do 1º ano do Ensino Médio e possuíam idades entre 16 e 18 anos.  

Quanto ao grau de surdez desses alunos, 7 (sete) possuíam surdez total, 

sendo que desses, 6 (seis) eram de causas congênitas e um de causa adquirida e 

apenas um deles possuía surdez parcial de causa adquirida. Ao realizar as 

transcrições das participações nos fóruns, substituímos os nomes dos alunos por 

pseudônimos nesta pesquisa, para garantir o anonimato. 

Organização dos alunos para participação no projeto: de acordo com a 

proposta inicial do projeto, os alunos deveriam participar das atividades acessando o 

                                                
16  http://www.youtube.com 



 

75 
 

AVA individualmente, nos horários e locais que escolhessem, necessitando para isso 

de um computador e acesso à Internet, caso tivessem dúvidas ou problema de 

acesso poderiam entrar em contato por e-mail com o tutor (pesquisador) ou 

pessoalmente com a professora/coordenadora da turma que estaria nos auxiliando 

nessa comunicação. 

Desenvolvimento das Atividades: Inicialmente, o projeto foi apresentado 

presencialmente a uma turma inteira do 1º ano do ensino médio com o intuito de 

esclarecer algumas condições necessárias aos participantes voluntários como, por 

exemplo, possuir acesso à Internet para realizar as atividades. Na ocasião, 

aproveitamos também para demonstrar através de slides no data show informações 

iniciais sobre a dinâmica esperada de realização do estudo e um pouco da 

navegação no AVA. 

Os alunos que se voluntariaram preencheram uma ficha com alguns dados 

pessoais e e-mail para cadastramento no AVA. Destacamos que nesse momento os 

alunos voluntários demonstraram muito interesse em participar das atividades e não 

apresentaram dúvidas ou dificuldades em relação ao acesso e navegação no AVA.  

De posse dos dados dos alunos, realizamos o cadastramento dos mesmos no 

AVA, gerando login e senha para o primeiro acesso e início das atividades conforme 

combinado com os mesmos. O login e a senha de acesso foram encaminhados por 

e-mail aos participantes. 

Após esses procedimentos preliminares, abrimos o fórum de discussões da 1ª 

Atividade em 25 de abril de 2011 com a previsão de duração de uma semana, sendo 

que até o início do mês de junho os alunos praticamente não tiveram participações e 

nem comunicaram qualquer dúvida ou dificuldade, mesmo após diversas mensagens 

do tutor/pesquisador na tentativa de iniciar as discussões. 

O Quadro 3.9 demonstra um exemplo das mensagens realizadas nesse 

sentido, onde também podemos perceber, através das datas em destaque, que no 

período citado no parágrafo anterior, apenas a aluna Luana postou uma contribuição 

aparentando estar com dificuldades de acesso anteriormente e deixando uma 

resposta para o problema da Atividade 1. 
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Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - domingo, 29 maio 2011, 19:38  
Olá amigos do SELI!  
Aqui é o Cristiano, lembram de mim? 
Pois bem. Aguardo a participação de vocês na atividade desta semana. 
Qualquer dúvida escrevam aqui. Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - terça, 31 maio 2011, 20:43  
Oi pessoal! 
Cadê vocês? 
Estou aguardando as contribuições. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - quarta, 1 junho 2011, 12:36  
Ola Cristiano.. desculpe estou tentar entra essa site, agora consegui... 
acho que esta 1,5,3,7. 
beijos  
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - terça, 7 junho 2011, 21:48  
Olá turma do SELI! 
Continuo aguardando vocês... 
Vamos lá, vocês podem começar dizendo o que estão entendendo ou qual a dificuldade. 
Abraços. 

Quadro 3.9: Mensagens convidando os alunos a participarem do fórum 

 
Mensagens como as do quadro acima também foram encaminhadas para o e-

mail dos alunos sem êxito. No entanto, durante esse mesmo período que não houve 

contribuições nos fóruns, observamos através da ferramenta “PARTICIPANTES” 

existente no AVA Moodle, a data e horário do último acesso dos alunos, o que nos 

levou a entender que o problema não era de acesso, pois haviam registros no 

ambiente de que os alunos estavam acessando mas não contribuindo. 

Em consequência dessa falta de participação e desconhecimento dos reais 

motivos, fizeram-se necessários novos contatos com a coordenadora pedagógica do 

Instituto SELI para se tentar descobrir quais eram as dificuldades dos alunos e o que 

poderia ser feito para saná-las. Em resposta tivemos a informação que eles não 

tinham dificuldades e que iriam iniciar as participações e que talvez fosse apenas um 

problema de falta de comprometimento dos alunos. No entanto, ficamos o restante 

do mês de junho sem demais participações e em julho perdemos o contato pelo 

período de férias. 

Entendemos que esse período foi crucial no direcionamento e condução da 

pesquisa por não corresponder às expectativas esperadas, ou seja, a proposta de 
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condução do projeto plenamente a distância passou a não ser correspondida pelos 

alunos que não participavam, não respondiam aos convites e indagações do tutor e 

nem ao menos retornavam às mensagens de esclarecimentos. 

Assim, com o intuito de dar continuidade ao projeto sem perder o foco inicial 

da nossa proposta retornamos ao Instituto SELI com o intuito de negociar uma nova 

abordagem. 

A partir de então, a participação dos alunos passou a ser assistida pelo tutor 

presencialmente da seguinte maneira: uma vez por semana o tutor se apresentava 

no Instituto em horário de aula dos alunos apenas para acompanhá-los no acesso. 

Eram dois alunos por dia, um em cada computador, sem se comunicarem 

pessoalmente e sem auxílio do tutor na resolução das questões e na participação 

dos fóruns. O tutor apenas acompanhava-os à sala destinada para execução da 

atividade, realizando as intervenções através do fórum de discussão logo que 

possível. Ou seja, abrimos mão apenas da flexibilidade de horários e locais previstos 

anteriormente pela proposta de realização das atividades à distância, mas não 

perdemos a essência do uso da ferramenta fórum de discussão do AVA para 

debater os problemas matemáticos. 

Assim, as participações começaram a ocorrer e apareceram às primeiras 

propostas de soluções para os problemas e, felizmente, alguns dos participantes 

também começaram a contribuir em horários e locais distintos, retornando ao que 

tínhamos como proposta inicial de EaD.   

No entanto, a interação e a comunicação esperada entre os participantes com 

o objetivo de se discutir as soluções possíveis ocorria muito timidamente, mesmo 

com as provocações do tutor para incentivar a interação. A transcrição de todas as 

contribuições nos fóruns de discussão referentes às atividades, encontram-se na 

íntegra junto ao Anexo 4. 

Com essa dinâmica, podemos dizer que a coleta de dados foi realizada 

basicamente pelo uso da ferramenta “Fórum de Discussão” do AVA Moodle. Cada 

participação dos alunos ficou registrada nos fóruns criados para discussão de cada 

problema proposto, ou seja, as respostas, as dúvidas, as intervenções do tutor e dos 

próprios alunos se constituem como dados a serem analisados, bastando apenas, a 

captação das telas para análise.  
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No entanto, a ausência da interação esperada nos fóruns de discussão para 

resolução dos problemas, provocou a necessidade de procurar esclarecimentos ou 

justificativas para que compreendêssemos os reais motivos que influenciaram nessa 

questão, sendo assim, optamos por mais um instrumento de coleta de dados a ser 

utilizado no terceiro ciclo da pesquisa. 

 

3.1.3 Terceiro ciclo da pesquisa 

 

Como vimos ao final do segundo ciclo da pesquisa, mesmo após algumas 

participações dos alunos, percebemos que a interação esperada para o 

desencadeamento das soluções das atividades não ocorria. Nesse sentido, 

passamos a nos inquietar com as possíveis causas para a falta de interação dos 

alunos e surgiram novas conjecturas que resolvemos investigar por meio de uma 

entrevista semiestruturada. 

A entrevista semiestruturada é organizada previamente com um roteiro 

constando de perguntas principais que podem ser complementadas por outras 

questões mais específicas e momentâneas, de acordo com as circunstâncias da 

entrevista. Nesse tipo de entrevista podem surgir informações espontâneas e livres 

dos entrevistados por não seguir um modelo de respostas condicionadas ou de 

padronização nas alternativas (MANZINI, 2004).  

Ao demonstrar preocupação com pesquisas na área de Educação e 

Educação Especial que utilizam a entrevista como forma de coletar dados, Manzini 

(2004, p. 3), apresenta algumas recomendações acerca da formulação das questões 

para o entrevistado, recomendações essas que julgamos importantes para o nosso 

estudo. São elas: 

1) cuidados quanto à linguagem; 

2) cuidados quanto à forma das perguntas; e 

3) cuidados quanto à sequência da perguntas nos roteiros. 

Dessa forma, considerando as características e os cuidados na elaboração do 

roteiro, realizamos uma entrevista semiestruturada em grupo com os alunos, feita 
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presencialmente e com o auxílio de uma intérprete de LIBRAS, acreditando que esse 

tipo de instrumento possibilitar-nos-ia adquirir informações capazes de responder as 

seguintes conjecturas: 

Os alunos encontram dificuldades de navegação no ambiente? 
Encontram dificuldades com os enunciados dos problemas matemáticos? 
Encontram dificuldades de compreensão e comunicação com o tutor? E o grau 
de dificuldade dos problemas propostos impede a participação? Ou a Língua 
Portuguesa escrita utilizada no fórum estaria sendo um limitador para os 
alunos surdos cuja primeira Língua é a LIBRAS? 

Para isso, estruturamos um roteiro para a entrevista com 9 (nove) perguntas, 

previamente apresentadas à intérprete e marcamos um encontro com os 

participantes. O roteiro constava de 3 (três) perguntas “gerais” para introdução e 6 

(seis) perguntas “específicas” sobre a participação no projeto. 

A entrevista foi filmada na própria sala de aula dos alunos durante horário 

concedido pela coordenação da escola. A transcrição da entrevista pode ser vista na 

íntegra junto ao Anexo 7. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Procurando articular o nosso referencial teórico com os dados coletados, 

discutiremos os resultados de cada um dos três ciclos deste estudo separadamente, 

lembrando que a discussão sobre o primeiro ciclo foi realizada ao final de cada um 

dos três estudos pilotos nas sessões 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2 e 3.1.1.1.3, 

respectivamente e que serviram como subsídio para auxiliar no redesign do AVA 

para o segundo ciclo. 

A análise do segundo ciclo aplica-se aos dados obtidos por meio das 

contribuições nos fóruns de discussão de atividade e no terceiro ciclo aos dados 

obtidos pela entrevista semiestruturada. 

 

4.1 DO SEGUNDO CICLO 

 

Realizadas as participações nos fóruns de discussão de cada atividade 

proposta aos alunos, consideramos como dados a serem analisados todas as 

intervenções; tanto do tutor quanto dos alunos, e utilizamos as 4 (quatro) etapas a 

seguir como procedimentos para reduzir os dados e analisá-los.  

1) Criação de um arquivo no Word com o texto das intervenções; 

2) Identificação das tipologias em cada intervenção; 

3) Criação de um quadro auxiliar com as intervenções, tipologias e resumo 

interpretativo; e 

4) Análise das discussões de acordo com o observado no quadro. 

Na primeira etapa copiamos dos fóruns de discussão de cada atividade os 

textos referentes às intervenções dos participantes e criamos um documento no 

Word com essas intervenções na íntegra e na sequência cronológica. Cada 

documento pode ser visto na íntegra juntamente aos anexos 3, 4, 5 e 6 que 

correspondem respectivamente aos problemas 1, 2, 3 e 4. 



 

81 
 

Em seguida, na segunda etapa, considerando as tipologias de discurso que 

adaptamos de Bairral (2002), identificamos a ocorrência de alguns tipos de discurso 

em cada intervenção realizada pelos participantes. 

Na terceira etapa, construímos um quadro para as contribuições de cada 

fórum, numerando as intervenções, identificando os participantes, identificando os 

tipos de discurso em cada intervenção, identificando o direcionamento da mensagem 

(para quem?) e um resumo interpretativo baseado nas tipologias, o que nos permitiu 

analisar de forma mais particular cada intervenção e observar a relação entre elas. 

Neste quadro, também passamos a identificar cada participante com uma cor 

diferente no texto para facilitar a visualização e análise das interações. 

 

Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora Intervenção na íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

3 
CRISTIANO 
31 mai 11 
20:43 h 

(Oi pessoal!)  
(Cadê vocês? Estou 
aguardando as 
contribuições). Abraços. 
 

Eg 
(Sa, Mo) Para o grupo Fez saudação e motivou 

o grupo 

7 
KÁTIA 

18 jun 11 
17:46 h 

(Oi Boa tarde!) 
eu opinião qual é 
responder 
(1,5,10,10,5,1)  
(certo ou errado?) nao 
sei vc me coselho... bjo 
ate mais 

Ep 
(Sa, Ar, 

Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Fez saudação, 
apresentou resposta da 
6ª linha e solicitou 
confirmação 

Quadro 4.1: Resumo das intervenções considerando as tipologias 

 

No Quadro 4.1, na primeira coluna (nº ordem) temos a identificação da ordem 

da intervenção, ou seja, no exemplo temos a 3ª e a 7ª intervenções de um dos 

fóruns. Na segunda coluna (Participante, Data/hora) temos a identificação de quem 

fez a intervenção com a data e a hora da mesma. Na terceira coluna (Intervenção na 

integra) temos o conteúdo de cada intervenção, sendo que, o texto é separado por 

parênteses de acordo com as tipologias encontradas. Na quarta coluna (Tipologia do 

discurso) temos as tipologias de discurso que classificamos de acordo com o 

conteúdo da intervenção, sendo que, primeiro classificamos quanto ao enfoque (Eg 

para enfoque geral e Ep para enfoque no problema) e entre parênteses 

apresentamos as outras tipologias de discurso encontradas na discussão de acordo 

com o modelo exibido na Figura 2.3: Tipologias de discurso. Cabe destacar que para 
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cada par de parênteses que aparece na intervenção reproduzida na terceira coluna 

há uma tipologia correspondente na coluna seguinte. Na quinta coluna 

(direcionamento da intervenção) temos a indicação de para quem foi direcionada a 

intervenção quando indicada explicitamente (como no exemplo da 3ª intervenção) ou 

de quando não houve essa indicação, mas o contexto do fórum nos permitia uma 

interpretação (conforme exemplo da 7ª intervenção). Na quinta e última coluna 

(resumo), considerando as informações das outras colunas, realizamos um resumo 

interpretativo das intervenções. 

Com os respectivos quadros prontos para cada fórum de discussão, de 

maneira geral, foi possível identificar o seguinte que nas intervenções é possível 

encontrar mais de uma tipologia de discurso, ou seja, conforme podemos ver no 

Quadro 4.2 a seguir, na intervenção de nº 10 identificamos o uso de 4 (quatro) 

tipologias distintas: enfoque no problema (Ep), saudação (Sa), provoca (Pr) e solicita 

esclarecimento (Se). 

Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora Intervenção na íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

10 
CRISTIANO 

12 set 11 
08:44 h 

(Oi Luana!) (Ainda não é 
bem isso.) 
(Preciso saber como 
chegou nesses resultados 
para que eu possa 
ajudar.) Abraços. 

Ep 
(Sa, Pr, 

Se) 
Para Luana 

Fez saudação à Luana, 
provocou e solicitou 
esclarecimentos 

Quadro 4.2: Exemplo de diversas tipologias na mesma intervenção 

 

Identificamos também que, nas intervenções algumas tipologias de discurso 

influenciam na interação de forma mais explícita do que outras, ou seja, algumas 

tipologias deixam claro que necessitam de um feedback, como por exemplo quando 

um aluno utiliza em sua intervenção a tipologia solicita confirmação (Sc). Um 

exemplo disso, podemos ver no Quadro 4.3, onde na intervenção nº 9 a aluna Luana 

faz uso desta tipologia ao dizer “espero vc me responde” e provoca o feedback logo 

em seguida do tutor, na intervenção de nº 10 fazendo referência à intervenção da 

aluna Luana. 
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Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora 

Intervenção na 
íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

9 
LUANA 

12 set 11 
08:41 h 

(sim eu entendo), 
(acho que era 12101 e 
16151) (espero vc me 
responde) 

Ep 
(Cc, Ar, 

Sc) 

Não houve 
(Implicitamente 
para a Kátia) 

Considerou a intervenção 
da Kátia, apresentou 
resposta e solicitou 
confirmação 

10 
CRISTIANO 

12 set 11 
08:44 h 

(Oi Luana!) (Ainda não 
é bem isso.) 
(Preciso saber como 
chegou nesses 
resultados para que eu 
possa ajudar.) 
Abraços. 

Ep 
(Sa, Pr, 

Se) 
Para Luana 

Fez saudação à Luana, 
provocou e solicitou 
esclarecimentos 

Quadro 4.3: Exemplo de tipologias que influenciam na interação de maneira mais 
explícita 

 

Quanto ao enfoque, percebemos que os discursos com enfoque específico na 

situação problema do fórum, naturalmente provocam outros comentários, ou seja, as 

intervenções que fizeram uma relação direta ao conteúdo da proposta receberam 

feedbacks do tutor solicitando esclarecimentos, aprofundamentos ou correções e/ou 

de outros alunos, concordando, questionando ou aproveitando a proposta anterior 

para um aprofundamento.  

No entanto, discutiremos e justificaremos esses procedimentos de acordo 

com as participações em cada atividade, procurando identificar a ocorrência de nós 

comunicativos e a influência das tipologias de discurso na interação de cada fórum. 

 

4.1.1 Discutindo a Atividade 1 

 

Considerando as participações dos alunos no que chamamos de segundo 

ciclo da pesquisa, procuramos analisar as intervenções realizadas na Atividade 1 

com base nas intervenções feitas no fórum de discussão da atividade e nos 

procedimentos para redução dos dados que culminaram com a construção a 

construção do quadro resumo (Quadro 4.4). 
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Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora Intervenção na íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

1 
CRISTIANO 

25 abr 11 
20:51 h 

Imagine um triângulo formado por 
números. O topo desse triângulo é  
formado apenas pelo número 1.  A 
linha abaixo é formada pelos números 
1 e 1.  A terceira linha é formada 
pelos números 1, 2 e 1, nessa ordem.  
A  quarta linha é formada pelos 
números 1, 3, 3 e 1, nessa ordem.  A 
quinta linha é formada pelos números 
1, 4, 6, 4 e 1 nessa ordem e assim 
por  diante.  Por quais números será 
formada a sexta linha?  E a próxima? 
Tente encontrar um padrão na soma 
dos números das linhas. Estamos 
esperando a sua participação! 

Ep 
(Ab) Para o grupo 

Abertura com 
enunciado do 

problema para o 
grupo 

2 
CRISTIANO 
29 mai 11 
19:38 h 

(Olá amigos do SELI! Aqui é o 
Cristiano, lembram de mim?) 
Pois bem, (aguardo a participação de 
vocês na atividade desta semana). 
Qualquer dúvida escrevam aqui. 
Abraços. 

Eg 
(Sa, Mp) Para o grupo Fez saudação e 

motivou o grupo 

3 
CRISTIANO 
31 mai 11 
20:43 h 

(Oi pessoal!)  
(Cadê vocês? Estou aguardando as 
contribuições). Abraços. 

Eg 
(Sa, Mp) Para o grupo Fez saudação e 

motivou o grupo 

4 
LUANA 
1 jun 11 
12:36 h 

(Ola Cristiano..)  
desculpe estou tentar entra essa site, 
agora consegui... 
acho que esta (1,5,3,7). beijos  

Ep 
(Sa, Ar) Para o tutor 

Fez saudação ao 
tutor e apresentou 

uma resposta 

5 
CRISTIANO 

7 jun 11 
21:45 h 

(Oi Luana!) 
(Como você chegou a estes 
números? Poderia nos explicar?) 
Abraços e (obrigado pela 
participação). 

Ep 
(Sa, Se, 

Va) 
Para a Luana 

Fez saudação à 
Luana e solicitou 
esclarecimentos 

6 
CRISTIANO 

7 jun 11 
21:48 h 

(Olá turma do SELI!)  
(Continuo aguardando vocês... 
Vamos lá, vocês podem começar 
dizendo o que estão entendendo ou 
qual a dificuldade). Abraços. 

Eg 
(Sa, Mp) Para o Grupo Fez saudação e 

motivou o grupo 

7 
KÁTIA 

18 jun 11 
17:46 h 

(Oi Boa tarde!) 
eu opinião qual é responder 
(1,5,10,10,5,1)  
(certo ou errado?) nao sei vc me 
coselho... bjo ate mais 

Ep 
(Sa, Ar, 

Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Fez saudação, 
apresentou 

resposta da 6ª 
linha e solicitou 

confirmação 

8 
KÁTIA 

18 jun 11 
17:47 h 

(vc entendeu desafio de 
matematica?) 
 

Eg 
(Bc) 

Não houve 
(implicitamente 
para a Luana) 

Buscou 
companheiro para 

discutir 

9 
LUANA 

12 set 11 
08:41 h 

(sim eu entendo), (acho que era 
12101 e 16151) (espero vc me 
responde) 
 

Ep 
(Cc, Ar, 

Sc) 

Não houve 
(Implicitamente 
para a Kátia) 

Considerou a 
intervenção da 

Kátia, apresentou 
resposta e 
solicitou 

confirmação 
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10 
CRISTIANO 

12 set 11 
08:44 h 

(Oi Luana!) (Ainda não é bem isso.) 
(Preciso saber como chegou nesses 
resultados para que eu possa ajudar.) 
Abraços. 

Ep 
(Sa, Pr, 

Se) 
Para Luana 

Fez saudação à 
Luana, provocou 

e solicitou 
esclarecimentos 

11 
LUANA 

12 set 11 
09:39 h 

 

(1, 6, 15, 20 15, 6,1 
1, 7, 21, 35, 21, 7, 1 
1, 8, 28, 53, 51, 56,28,8,1) 
(espero vc me responde). Abraços. 

Ep 
(Ar, Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta das 7ª, 
8ª e 9ª linhas e 

solicitou 
confirmação 

12 
CRISTIANO 

12 set 11 
09:40 h 

(Oi Kátia!) (Sim. A sexta linha é 1, 5, 
10, 10, 5, 1). 
(Mas, como você chegou nesses 
resultados?) 
(E qual seriam os números da linha 
7?) 

Ep 
(Sa, Va, 
Se, Pr) 

Para Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, valorizou, 

solicitou 
esclarecimentos e 

provocou 

13 
TOMAZ 
12 set 11 
21:42 h 

 

(Olá cristiano Boa noite.)  
linha de numero tudo é facilmento..  
(1  
1,1 
1,2,1  
1,3,3,1  
1,4,6,4,1 
1,5,10,10,5,1 
1,6,15,20,15,6,1 
1,7,21,35,35,21,7,1) 
(mais Continuer Linha ate 1 Mil) ^^ 
Abração ! 

Ep 
(Sa, Ar, 

Pr) 
Para tutor 

Fez saudação ao 
tutor, apresentou 

resposta completa 
da 1ª parte do 

problema e 
provocou 

14 
CRISTIANO 

12 set 11 
09:50 h 

 

(Oi Luana!) 
(Você colocou as respostas das 
linhas 7, 8 e 9, não é isso? 
A sétima linha está acompanhando a 
sequência, mas qual seria a sexta 
linha? Acho que você pulou. Não está 
faltando um número na linha 8?) 
(Acredito que se você arrumar a linha 
8 mudará os números da linha 9, ok!) 
(Tente explicar também como chegou 
nesses números. 
Qual foi a sua estratégia? Utilizou 
alguma operação matemática?)  

Ep 
(Sa, Se, 
Su, Pr) 

Para Luana 

Fez saudação à 
Luana,  solicitou 
esclarecimentos, 

sugeriu e 
provocou. 

15 
CRISTIANO 

12 set 11 
09:58 h 

Uma dica: (Procure uma relação entre 
os números de uma linha anterior 
com a próxima). Abraços. 
 

Ep 
(Su) Para Luana Sugeriu para a 

Luana 

16 
LUANA 

12 set 11 
10:26 h 

 

ah esqueci para responde 5 =D 
(1, 5, 10,10, 5, 1 
1, 6, 15, 20, 15, 6,1 
1,7,21,35,35,21,7,1 
1,8,28,53,56,28,7,1) 
(essa é certo para responde neh?) 

Ep 
(Ar, Sc) 

Não houve 
(Implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta completa 

da 1ª parte do 
problema e 

solicitou 
confirmação 

17 
CRISTIANO 

12 set 11 
10:28 h 

(Se possível, reveja apenas a última 
linha que você postou e tente explicar 
como chegou nesses valores). 
(Muito obrigado pela contribuição.) 

Ep 
(Se, Va) Para Luana 

Solicitou 
esclarecimento e 

valorizou 



 

86 
 

18 
CRISTIANO 

13 set 11 
18:42 h 

 

(Ok Tomaz!) (Parabéns!  Vejo que 
pegou o jeito...) 
(Mas, será que você poderia nos 
explicar como chegou nesses 
números?) 
(E que tal descobrirmos se existe 
uma outra forma de representação de 
cada linha?) Abraços e (aguardo seu 
retorno Tomaz e a participação dos 
outros colegas do grupo), ok! 

Ep 
(Sa, El, 
Se, Pr, 

Mp) 

Para Tomaz e 
Grupo 

Fez saudação ao 
Tomaz, elogiou,  

solicitou 
esclarecimentos, 

provocou e 
motivou o grupo 

19 
CAMILA 
18 set 11 
16:33 h 

 

(1.1=2 
1.2.1= 4 
1.3.3.1=8 
1.4.6.4.1=16 
1.5.10.10.5.1=32 
1.6.15.20.15.6.1=64 
1.7.21.35.35.21.7.1=128 
1.8.28.56.70.56.28.8.1=256) 
(Eu fiz assim a soma ate final e 
depois soma linha mesma pra ver 
final de par.) (Esta correto??) 

Ep 
(Ar, Dm, 

Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta completa 
das duas partes 
do problema e 

solicitou 
confirmação 

20 
CRISTIANO 

19 set 11 
06:41 h 

 

(Excelente Camila!) (Será que existe 
alguma outra maneira de representar 
os números de cada linha que você 
somou?)  
Exemplo: (E se quisermos saber a 
soma dos números da linha 9 sem 
escrever a linha?) Abraços e 
(parabéns pela participação)! 

Ep 
(Sa, El, 
Pr, Su, 

Va) 

Para Camila 

Fez saudação à 
Camila, valorizou, 

solicitou 
esclarecimentos, 

provocou e 
sugeriu 

21 
KÁTIA 

19 set 11 
19:15 h 

 

(1,4,6,4,1 
1,5,10,10,5,1 
1,6,15,20,15,6,1 
1,7,21,35,35,21,7,1 
1,8,28,56,70,56,28,8,1) 

Ep 
(Ar) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta completa 

da 1ª parte do 
problema 

22 
CRISTIANO 

19 set 11 
09:20 h 

 

(Muito bom Kátia!) (Você consegue 
explicar como chegou nos números 
da sexta linha? O que achou da 
resposta da Camila? 
Será que você consegue dizer como 
ela chegou nos números 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256 ao final de cada 
linha?) Abraços. 

Ep 
(Sa, El, 

Pr) 
Para Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, valorizou, 

solicitou 
esclarecimentos, 

provocou e 
sugeriu 

23 
KÁTIA 

19 set 11 
09:48 h 

 

(1.1=2 
1.2.1=4 
1.3.3.1=8 
1.4.6.4.1=16   
1.5.10.10.5.1=32 
1.6.15.20.15.6.1=64 
1.7.21.35.35.21.7.1=128 
1.8.28.56.70.56.28.8.1=256 
1.9.36.84.126.126.84.36.9.1=512) 
(eu acho certo igual Camila), (porque 
some parece triangula final),( certo?)  

Ep 
(Ar, Cc, 
Ag, Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta completa 
das duas partes 

do problema, 
considerou 
contribuição 
anterior, fez 

argumentação 
dedutiva e 
solicitou 

confirmação 
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24 
CRISTIANO 

19 set 11 
10:02 h 

 

(Ótimo Kátia!) Seguindo o raciocínio 
da Camila (você conseguiu fazer a 
linha 9 corretamente, inclusive a 
soma dos números da respectiva 
linha). 
(Agora, você ainda não descreveu 
como está chegando nesses 
números.) (Qual estratégia você está 
utilizando para descobrir os números 
de uma determinada linha?) Abraços 
e (parabéns pela participação). 
(Continue contribuindo e comentando 
as respostas dos colegas.) 

Ep 
(Sa, El, 
Va, Se, 
Pr, Mp) 

Para Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, elogiou, 

valorizou, solicitou 
esclarecimentos e 

provocou 

25 
ADRIANA 
19 set 11 
10:03 h 

(ei kátia), (mas eu naum entendo 
nada essa matemticaa , vc me ajudaa 
essa matemticaa e como assim) 
?????  

Eg 
(Sa, Bc) Para Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, valorizou e 

buscou 
companheiro para 

discussão 

26 
ADRIANA 
19 set 11 
10:06 h 

eu acho que é (1,5,10,10,5,1) 
 

Ep 
(Ar) 

Não houve 
(implicitamente 
para o grupo) 

Apresentou 
resposta da 6ª 

linha 

27 
CRISTIANO 

19 set 11 
10:12 h 

 

(Muito bom Adriana)! (Os números 
da linha 6 estão corretos.) 
(Como você chegou neles?) (Veja 
também as respostas da Camila, do 
Tomaz e da Luana) e (faça alguns 
comentários: complementando, 
criticando e tentando avançar um 
pouco mais nas respostas 
construídas pelo grupo). Abraços! 

Ep 
(Sa, El, 
Se, Su, 

Mp) 

Para Adriana 

Fez saudação à 
Adriana, elogiou, 

solicitou 
esclarecimentos e 

sugeriu 

28 
IVAN 

26 set 11 
08:39 h 

 

(Oiie gentes !!) 
matematica de responda: 
 (6ª>> 1 6 15 20 15 6 1 
 1 7 21 35 35 21 7 1  
 1 8 28 56 70 56 28 8 1) 
(vocês precisa de descobrir soma 
tenta consegui de responda !!)      

Ep 
(Sa, Ar, 

Pr) 
Para o Grupo 

Fez saudação ao 
grupo, apresentou 
respostas das 6ª, 
7ª e 8ª linhas e 

provocou 

29 
IVAN 

26 set 11 
08:50 h 

voce é certo (soma mas eu já 
descobri é soma é só PAR... não é 
IMPAR  
Tem um só multiplico 2x pra sempre 
soma). Bjo leão. 

Ep 
(Ag) 

Não houve 
(implicitamente 

para a Camila ou 
Kátia) 

Fez 
argumentação 

dedutiva 

30 
GABRIEL 
26 set 11 
08:56 h 

 

(1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 15 6 1 
1 7 21 30 21 7 1 
1 8 28 51 51 28 8 1  
1 9 36 79 102 79 36 9 1 
1 10 80 115 181 115 80 10 1  
1 11 90 190 335 335 190 90 11 1) 

Ep 
(Ar) 

Não houve 
(implicitamente 
para o grupo) 

Apresentou 
resposta completa 

da 1ª parte do 
problema (até 

linha 12) 
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31 
CRISTIANO 

26 set 11 
21:34 h 

 

(Olá Gabriel!) Analisando com 
cuidado a sua solução, verifiquei que 
(na linha 7 está faltando um número 
que acabou "atrapalhando" a 
construção das outras linhas na 
sequência). Peço que reveja e 
(procure entender o que aconteceu 
trazendo para nós suas conclusões). 
Abraços. Ah! (Não esqueça de 
comentar as respostas dos colegas e 
de realizar as outras atividades). 

Ep 
(Sa, Su, 
Se, Mp) 

Para Gabriel 

Fez saudação ao 
Gabriel, sugeriu, 

solicitou 
esclarecimentos 

provocou 

32 
CRISTIANO 

26 set 11 
21:58 h 

(Ok Ivan!) (6ª, 7ª e 8ª linhas estão 
corretas.) 
(Você falou em soma? Onde e como 
você utilizou a soma?) 
Abraços e obrigado por colaborar. 

Ep 
(Sa, El, 
Se, Va) 

Para Ivan 

Fez saudação ao 
Ivan, elogiou e 

solicitou 
esclarecimentos 

Quadro 4.4: Resumo das intervenções com as tipologias da atividade 1 

 

Analisando o Quadro 4.4, identificamos 32 intervenções no total, onde 17 

(dezessete) foram do tutor e 15 (quinze) dos alunos (conforme Quadro 4.5), isso nos 

permitiu, inicialmente, ter uma visão quantitativa do debate. 

Participante Nº Participações 
CRISTIANO (Tutor) 17 

LUANA 4 
KÁTIA 4 

TOMAZ 1 
CAMILA 1 

ADRIANA 2 
IVAN 2 

GABRIEL 1 
TOTAL 32 

 Quadro 4.5: Quantidade de intervenções de cada participante na Atividade 1 

 

No entanto, analisando a ocorrência e influência das tipologias no decorrer das 

discussões, observamos algumas particularidades. 

As intervenções com tipologias de discurso de enfoque geral (Eg), ou seja, sem 

referência direta ao enunciado do problema, não provocaram uma sequência explícita 

na discussão, pois normalmente envolvem em seu conteúdo outras tipologias que 

também não fazem referência ao conteúdo da questão e sim a questões de 

participação, como é o caso das tipologias que motiva a participação (Mp), saudação 
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(Sa), busca companheiro (Bc), elogia (El) e valoriza (Va), tipologias que apareceram por 

diversas vezes nas intervenções. No entanto, mesmo não influenciando de forma 

explícita na interação, ressaltamos que estes tipos de discurso são fundamentais na 

motivação dos participantes. Exemplos dessas tipologias de discurso, podemos 

encontrar na intervenção 3 quando o tutor motiva a participação dos alunos dizendo 

“Cadê vocês? Estou aguardando as contribuições” ou em diversas outras quando 

algum participante faz uma saudação dizendo “Olá...”, “Oi...”, “Olá amigos” para 

introduzir a contribuição, ou ainda, na intervenção 25 onde a aluna Adriana busca a 

companheira Kátia para discutir dizendo “ei Kátia, mas eu não entendo nada essa 

matemática...”, ou quando o tutor elogia ou valoriza a contribuição do participante, como 

por exemplo na intervenção 24 onde o diz, inicialmente, “Ótimo Kátia” e depois valoriza 

a contribuição da aluna dizendo “você conseguiu fazer a linha 9 corretamente, inclusive 

a soma dos números da respectiva linha”. 

Quanto às intervenções com tipologias de discurso de enfoque no problema, 

essas foram mais recorrentes e envolveram uma gama maior de outras tipologias em 

seu contexto. Nesse sentido, algumas chamaram mais atenção que outras pela 

incidência nos discursos e também por permitirem outros comentários com referência 

ao discurso anterior, esboçando uma pequena interação, mas sem desencadear uma 

ampla rede argumentativa.  

A título de exemplo citamos o tipo de discurso solicita esclarecimento (Se), 

específico do tutor, e os tipos de discurso apresenta resposta (Ar), descreve o método 

utilizado (Dm), sugere (Su), provoca (Pr), considera contribuições anteriores (Cc) e 

argumenta (Ag), comuns ao tutor e aos alunos. Em alguns momentos esses tipos de 

discursos desencadearam uma discussão mais explícita, ou seja, promoveram 

reflexões que fizeram com que os participantes retornassem com outras intervenções, 

dando continuidade no debate, como podemos ver nas intervenções, por exemplo, de 

21 a 24 do Quadro 4.4, onde a aluna Kátia iniciou uma intervenção, recebeu um 

feedback do tutor, fez outra intervenção fazendo referência ao feedback do tutor e este, 

por sua vez, fez uma nova intervenção ao comentário de Kátia, ou seja, em ambas 
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intervenções é possível observar a ocorrência das tipologias de discurso citadas no 

início do parágrafo. 

Como exemplos do uso das tipologias citadas acima encontradas no fórum da 

Atividade 1, podemos considerar na intervenção 5 o uso da tipologia de discurso solicita 

esclarecimento (Se) quando o tutor comenta a resposta da aluna Luana perguntando 

“como você chegou a estes números? Poderia nos explicar?”. Já a tipologia apresenta 

resposta (Ar) encontramos na intervenção 13, por exemplo, onde o aluno Tomaz 

apresentou uma resposta para o problema. A tipologia descreve método utilizado (Dm) 

apareceu na intervenção 19, feita pela aluna Camila após apresentar a resposta do 

problema quando ela expressou “Eu fiz assim a soma até o final e depois soma linha 

mesma pra ver final de par” . As tipologias de discursos provoca (Pr) e sugere (Su) 

aparecem, por exemplo na intervenção 20 onde o tutor inicialmente “provoca” a aluna 

Camila perguntando “Será que existe alguma outra maneira de representar os números 

de cada linha que voce somou?” e depois sugere: “E se quisermos saber a soma dos 

números da linha 9 sem escrever a linha?”. Já a tipologia de discurso considera 

contribuição anterior (Cc) que demonstra claramente que o aluno considerou a 

contribuição de outro participante para formular a sua, encontramos na intervenção 23 

feita pela aluna Kátia quando ela diz “eu acho certo igual Camila”. Na mesma 

intervenção da aluna Kátia, também temos um exemplo da tipologia argumenta (Ag) 

quando a aluna após apresentar sua resposta argumenta dizendo “porque some e 

parece triangula final”. 

Ainda sobre as tipologias que permitiram explicitamente a ocorrência de 

pequenas interações, destacamos também a tipologia de discurso solicita confirmação 

(Sc), uma tipologia utilizada pelos alunos normalmente ao término de uma intervenção 

e que provocou, na maioria das vezes, uma nova intervenção do tutor. A exemplo disso, 

podemos considerar a intervenção 7 da aluna Kátia que após apresentar uma resposta 

ao problema pergunta “certo ou errado?”, ou as intervenções 9 e 11 da aluna Luana, 

quando ao final ela diz “espero vc me responde”, ou na intervenção 16 onde a mesma 

aluna pergunta “essa é certo para responde neh?”, ou ainda, a aluna Camila que ao 

final da intervenção 19 pergunta “Está correto?”. Quanto ao uso desta tipologia, 
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acreditamos estar relacionada aos costumes dos alunos em sala de aula, ou seja, ao 

hábito de querer saber se o que fez está certo, imediatamente, solicitando uma 

confirmação do professor e também ao fato de não estarem acostumados ao papel do 

tutor como mediador das discussões no fórum, confundindo-o com o papel do professor 

em sala de aula. 

Algumas tipologias de discurso não aparecem nas discussões do fórum da 

Atividade 1. São elas: pede exemplo (Pe), apresenta dúvida (Ad) e exemplifica (Ex). 

Assim, tendo como base as tipologias encontradas, o desencadear das 

discussões no fórum da Atividade 1 e considerando o conceito de nós comunicativos: 

“Os nós comunicativos são aqueles que geram uma ampla rede argumentativa e seu 

conteúdo é referenciado e ressignificado pelos interlocutores ao longo do debate” 

(BAIRRAL, 2007, p. 70), interpretamos que não foi possível reconhecer a ocorrência 

desses nós por não haver uma sequência de interações de caráter argumentativo ou 

uma rede argumentativa onde o conteúdo fosse referenciado explicitamente pelos 

participantes. 

Analisando os momentos de interação encontrados, acreditamos que todos os 

tipos de intervenção que classificamos podem potencializar de alguma forma a 

interação, mesmo que implicitamente. No entanto, é notório na análise da sequência 

das contribuições que as intervenções com o tipo de discurso com enfoque no 

problema provocam mais feedbacks na discussão. 

Entretanto, algumas intervenções específicas de conteúdo matemático, podem 

não originar uma interação, desde que ela fique solta no fórum sem um feedback dos 

demais participantes, como no exemplo do Quadro 4.6, onde o aluno realizou uma 

contribuição isolada e não respondeu aos questionamentos do tutor, impossibilitando a 

interação. 
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Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por GABRIEL - segunda, 26 setembro 2011, 08:56  
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 15 6 1 
1 7 21 30 21 7 1 
1 8 28 51 51 28 8 1  
1 9 36 79 102 79 36 9 1 
1 10 80 115 181 115 80 10 1  
1 11 90 190 335 335 190 90 11 1 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 26 setembro 2011, 21:34  
Olá Gabriel! 
Analisando com cuidado a sua solução, verifiquei que na linha 7 está faltando um número que acabou 
"atrapalhando" a construção das outras linhas na sequência.  
Peço que reveja e procure entender o que aconteceu trazendo para nós suas conclusões. 
Abraços. 
Ah! Não esqueça de comentar as respostas dos colegas e de realizar as outras atividades. 

Quadro 4.6: Participação isolada do aluno Gabriel 
 

Isso pode ser justificado pela falta de retorno e participação do aluno, pois 

segundo Lima (2009, p. 118) “no fórum o aluno deve postar a sua atividade e voltar em 

outros momentos para discutir as contribuições postadas pelos colegas. Quando esse 

retorno não ocorre, a interação é prejudicada”. 

Em relação à solução do problema matemático, cabe ressaltar que, mesmo com 

a pouca interação identificada, 6 alunos responderam a primeira parte do problema, 

identificando os números da 6ª e da 7ª linhas e duas alunas (Camila e Kátia) 

encontraram um padrão na soma das linhas respondendo a segunda parte do 

problema, conforme Quadro 4.7. Destacamos ainda que o aluno Ivan tentou apresentar 

uma generalização para a soma dos elementos que compõem cada uma das, conforme 

Quadro 4.8:  
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Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - domingo, 18 setembro 2011, 16:33  
1.1=2 
1.2.1= 4 
1.3.3.1=8 
1.4.6.4.1=16 
1.5.10.10.5.1=32 
1.6.15.20.15.6.1=64 
1.7.21.35.35.21.7.1=128 
1.8.28.56.70.56.28.8.1=256 
Eu fiz assim a soma ate final e depois soma linha mesma pra ver final de par 
Esta correto?? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - segunda, 19 setembro 2011, 09:48  
1.1=2 
1.2.1=4 
1.3.3.1=8 
1.4.6.4.1=16   
1.5.10.10.5.1=32 
1.6.15.20.15.6.1=64 
1.7.21.35.35.21.7.1=128 
1.8.28.56.70.56.28.8.1=256 
1.9.36.84.126.126.84.36.9.1=512 
eu acho certo igual Camila 
PORQUE SOME PARECE TRINGULA FINAL 
certo?       

Quadro 4.7: Respostas com o padrão na soma das linhas 

 

Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por IVAN - segunda, 26 setembro 2011, 08:50  
voce é certo soma mas eu já descobri é soma é só PAR... não é IMPAR  
Tem um só multiplico 2x pra sempre soma. 
Bjo leão 

Quadro 4.8: Contribuição do aluno IVAN em resposta à possibilidade de padronização na 
soma das linhas 

 

De acordo com esses resultados, podemos concluir que mesmo não 

identificando os nós comunicativos que deflagrariam uma rede argumentativa entre os 

participantes, às intervenções no fórum da Atividade 1 originaram algumas interações 

discretas que permitiram a discussão e refinamento de algumas respostas.  

Acreditamos também que as alunas que conseguiram responder a primeira parte 

do problema e o aluno que sugeriu uma generalização para o problema, mesmo não 

interagindo de forma explícita, podem ter se aproveitado as contribuições que já 
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estavam postadas no fórum para aprofundarem suas soluções, ratificando a ideia de 

Oliveira (2004) de que no fórum, a partir da intervenção comunitária, é possível agregar 

novos aspectos ao assunto em questão, ou ainda de Bairral (2007, p. 71), de que “o 

fórum de discussão é uma ferramenta comunicativa que todos poderão acessar ver o 

que está sendo discutido e participar da discussão”.  

Dessa forma, salientamos a importância da interação no fórum de discussão 

como prática potencializadora da ressignificação das intervenções através das 

reflexões feitas em um grupo colaborativo, ou seja, é através da “interação que o 

conhecimento é fundamentalmente produzido na sala de aula online” (PALLOFF e 

PRATT, 2002, p. 38). 

 

4.1.2 Discutindo a Atividade 2 

 

Considerando as participações no fórum de discussão da Atividade 2, os 

procedimento para redução dos dados e as tipologias de discurso do nosso modelo, 

construímos o Quadro  4.9 a seguir, para resumir e melhor elucidar as intervenções 

realizadas. 

 

Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora Intervenção na íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

1 
CRISTIANO 

25 abr 11 
20:54 h 

Uma pizzaria tem uma pizza padrão de 
queijo e tomate. Um cliente pode 
acrescentar até duas coberturas: 
presunto e calabresa, em toda a pizza 
ou somente na metade. Enumere e 
descreva todas as possíveis escolhas 
diferentes que o cliente pode pedir. 
Quem pode iniciar a solução? 

Ep 
(Ab) Para o grupo 

Abertura com 
enunciado do 

problema para o 
grupo 

2 
CAMILA 

11 ago 11 
18:45 h 

(Queijo+tomate+calabresa+presunto 
Queijo+tomate+presunto+calabresa 
Queijo+presunto+tomate+calabresa 
Queijo+presunto+calabresa+tomate 
Queijo+calabresa+presunto+tomate 
Queijo+calabresa+tomate+presunto 
Tomate+queijo+presunto+calabresa 
Tomate+queijo+calabresa+presunto 
Tomate+presunto+queijo+calabresa 
Tomate+presunto+calabresa+queijo 

Ep 
(Ar) Não houve 

Apresentou 
resposta sem 
direcionar a 

quem 
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Tomate+calabresa+queijo+presunto 
Tomate+calabresa+presunto+queijo 
Presunto+queijo+calabresa+presunto 
Presunto+queijo+presunto+calabresa 
Presunto+calabresa+tomate+queijo 
Presunto+calabresa+queijo+tomate 
Presunto+tomate+queijo+calabresa 
Presunto+tomate+calabresa+queijo 
Calabresa+queijo+tomate+presunto 
Calabresa+queijo+presunto+tomate 
Calabresa+presunto+queijo+tomate 
Calabresa+presunto+tomate+queijo 
Calabresa+tomate+queijo+presunto 
Calabresa+tomate+presunto+queijo) 

3 
CRISTIANO 

15 ago11 
15:17 h 

(Parabéns Camila!) (Quem mais tem 
uma solução para esse problema da 
pizza?) ( Vamos lá! Aguardo a 
contribuição de todos do grupo). 
Abraços. 

Eg 
(El, Pr, 

Mp) 

Para Camila e 
para o grupo 

Elogiou e 
provocou a 

Camila e motivou 
o grupo 

4 
KÁTIA 

22 ago 11 
16:37 h 

(desculpa eu nao entendo essa pizza, 
como vc me ensinar?) 

Ep 
(Ad) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
dúvida 

5 
CRISTIANO 
29 ago 11 
07:56 h 

(Oi Kátia!) (Imagine quantas e quais 
seriam as pizzas que você poderia 
pedir com aqueles ingredientes, 
podendo ser metade de um tipo e a 
outra metade diferente.) (Abraços e 
continue participando!) 

Ep 
(Sa, Su, 

Mp) 
Para a Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, sugeriu e 

motivou 

6 
CRISTIANO 
29 ago 11 
11:40 h 

(Queridos amigos!) (Estou sentindo a 
falta de vocês por aqui! Deixem suas 
respostas, comentários ou dúvidas 
para que possamos discutir, ok?) 
Abraços. 

Eg 
(Sa, Mp) Para o Grupo Fez saudação e 

motivou o grupo 

7 
LUANA 

12 set 11 
08:51 h 

eu estou tento consegui responde 
(queijo+presunto+ 2 calabresa 
tomate+ presunto+ calabresa 
total: 1 queijo, 2 presunto e 3 
calabresa 
6 reais????) 
(espero vc me responde) 

Ep 
(Ar, Sc) 

Não houve 
(Implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta e 
solicitou 

confirmação 

8 
CRISTIANO 

12 set 11 
09:22 h 

(Oi Camila!) (Agora, só para melhorar 
um pouquinho, eu gostaria de saber se 
algumas de suas pizzas são realmente 
diferentes.) (Veja o que você colocou, 
por exemplo: 
Queijo+calabresa+presunto+tomate 
Queijo+calabresa+tomate+presunto) 
(As duas combinações acima não são 
a mesma pizza?) 
(Abraços e espero que todos opinem 
sobre essa questão!) 

Ep 
(Sa, Se, 
Cc, Pr, 

Mp) 

Para Camila e 
para o grupo 

Fez saudação à 
Camila, solicitou 
esclarecimentos, 

considerou 
contribuição, 
provocou e 

motivou o grupo 

9 
LUANA 

12 set 11 
10:03 h 

(ah entendi, obrigada pelo responde.) Ep 
(Cc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Considerou 
contribuição 

anterior 

10 
CRISTIANO 

12 set 11 
10:06 h 

(Ótimo Luana!) 
(Depois você pode trazer outras 
contribuições então, ok?) 
(Não esqueça também de comentar as 
respostas dos colegas). 
(Veja que a Camila deixou uma 
excelente contribuição e você pode 

Ep 
(Sa, Pr, 
Mp, Su) 

Para Luana 

Fez saudação à 
Luana, provocou, 

motivou e 
sugeriu 
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opinar a respeito e/ou complementar.) 
Abraços. 

11 
CRISTIANO 

12 set 11 
10:14 h 

 

(Oi Luana!) (Veja por exemplo que, a 
resposta da Camila está com mais 
opções de pizzas.) (Será que ela está 
no caminho certo? Será que temos 
outras opções?) (Procure trabalhar 
junto com ela na formação de outras 
pizzas se for possível.) Abraços. 

Ep 
(Sa, Su, 
Pr, Mp) 

Para Luana 

Fez saudação à 
Luana,  sugeriu, 

provocou e 
motivou. 

12 
KÁTIA 

19 set 11 
09:24 h 

(eu entendo mais pouco vc me explica 
como pizza?) 
queijo, calabresa metade presunto, 
tomate? 

Ep 
(Ad, Ar) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
dúvida e 
resposta 

13 
CRISTIANO 

19 set 11 
09:28 h 

 

(Oi Kátia!) Um exemplo: 
(Uma pizza pode ser metade só de 
queijo + molho de tomate e a outra 
metade de queijo + molho de tomate + 
calabresa.) 
(Esse é só um exemplo! Você pode 
formar outras com esses 
ingredientes?) 
Abraços. 

Ep 
(Sa, Ex, 

Pr) 
Para Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, 

exemplificou e 
provocou 

14 
CRISTIANO 

19 set 11 
09:46 h 

 

(Oi Luana!) (As propostas de pizzas 
que você colocou seriam algumas 
possibilidades sim), ou seja, 
(Queijo+presunto+calabresa, e 
Tomate+presunto+calabresa. 
No entanto, não estamos falando em 
valores (reais), certo?) Será que não 
temos também outras possibilidades 
de pizzas? Abraços. 

Ep 
(Sa, Va, 
Cc, Pr) 

Para Luana 

Fez saudação à 
Luana, valorizou, 

considerou 
contribuição e 

provocou 

15 
ADRIANA 
19 set 11 
10:09 h 

(tem 12 mediada a pizza ! 
6 pessoas ! 
12/2 = 6) 

Eg 
(Ar) Não houve Apresentou 

resposta 

Quadro 4.9: Resumo das intervenções com as tipologias da atividade 2 

 

Analisando o Quadro 4.9, da mesma forma que fizemos na Atividade anterior, 

identificamos 15 intervenções no total, onde 9 (nove) foram do tutor e 6 (seis) dos 

alunos (conforme Quadro 4.10), isso nos permitiu, inicialmente, ter uma visão 

quantitativa do debate, demonstrando que os alunos pouco participaram também da 

atividade 2. 
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Participante Nº Participações 
CRISTIANO (Tutor) 9 

LUANA 2 
KÁTIA 2 
TOMAZ 0 
CAMILA 1 

ADRIANA 1 
IVAN 0 

GABRIEL 0 
TOTAL 15 

Quadro 4.10: Quantidade de intervenções de cada participante na Atividade 2 

 

Analisando a ocorrência e influência das tipologias no decorrer das discussões 

no fórum da atividade 2, observamos que as intervenções com tipologias de discurso de 

enfoque geral (Eg) novamente não esboçaram de forma explícita alguma influência na 

interação e também apareceram juntamente com outras tipologias mais relacionadas as 

questões de participação.  

A título de exemplo dessas tipologias encontradas nas intervenções do fórum da 

atividade 2, apontamos a intervenção 6, do Quadro 4.9 quando o tutor motiva a 

participação (Mp) dos alunos dizendo “Estou sentindo a falta de vocês por aqui! Deixem 

suas respostas, comentários ou dúvidas para que possamos discutir, ok?”; nas diversas 

intervenções onde o tutor ou os alunos iniciam com uma saudação (Sa) dizendo, por 

exemplo, “Olá...”, “Oi...”, “Olá amigos”; ou quando o tutor elogia (El) ou valoriza (Va) a 

contribuição do participante, como ocorreu, nas intervenções 3 e 14, respectivamente, 

onde o tutor diz, “Parabéns Camila” e “As propostas de pizzas que você colocou seriam 

algumas possibilidades sim”. No entanto, mais uma vez, mesmo não influenciando de 

forma explícita na interação, ressaltamos que esses tipos de discurso são fundamentais 

na motivação dos participantes. 

Quanto às intervenções com tipologias de discurso com enfoque no problema 

(Ep), essas também apareceram no fórum da atividade 2 relacionadas com outras 

tipologias evidenciando, novamente, que elas permitem de forma explícita uma 

interação pequena entre os participantes, pois provocam um feedback direto.  
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A exemplo disso, no fórum da atividade 2 encontramos as seguintes tipologias: 

Solicita esclarecimento (Se), quando o tutor diz a aluna Camila, na intervenção 8, 

“Agora, só para melhorar um pouquinho, eu gostaria de saber se algumas de suas 

pizzas são realmente diferentes”; Apresenta resposta (Ar), utilizada pelos alunos em 

todas intervenções que apresentam uma tentativa de resposta ao problema, como por 

exemplo, na intervenção de número 7, da aluna Luana e na intervenção 2, da aluna 

Camila; Sugere (Su), apresentada na intervenção 5 feita pelo tutor ao sugerir para 

aluna Kátia “Imagine quantas e quais seriam as pizzas que você poderia pedir com 

aqueles ingredientes, podendo ser metade de um tipo e a outra metade diferente”; 

Provoca (Pr), utilizada pelo tutor, por exemplo, na intervenção 10 dizendo para a aluna 

Luana “Depois você pode trazer outras contribuições então, ok?”; Considera 

contribuição anterior (Cc), quando o tutor na intervenção 8, considera a intervenção 

anterior da aluna Camila dizendo “Veja o que você colocou, por exemplo: 

Queijo+calabresa+presunto+tomate e Queijo+calabresa+tomate+presunto”; Exemplifica 

(Ex), quando o tutor na intervenção 13, deixa um exemplo de solução para a aluna 

Kátia dizendo “Uma pizza pode ser metade só de queijo + molho de tomate e a outra 

metade de queijo + molho de tomate + calabresa”; e Apresenta dúvida (Ad), quando a 

aluna Kátia na intervenção 12, apresentou uma dúvida dizendo “eu entendo mais pouco 

vc me explica como pizza?”. 

Vemos nos exemplos do parágrafo anterior que as tipologias citadas 

normalmente estão relacionadas as intervenções que as antecede, o que denota um 

princípio de interação, mas que não envolveu os alunos em uma rede argumentativa 

por não ter sido dado sequência ao debate. 

Assim como na atividade 1, a aluna Luana fez uso novamente da tipologia de 

discurso solicita esclarecimento (Sc) na intervenção 7, dizendo “espero vc me 

responde” logo após apresentar uma resposta ao problema, o que tem grande 

importância na interação por provocar, principalmente no tutor, uma reflexão e um 

feedback ao seu comentário, o que acabou ocorrendo como podemos ver na 

intervenção 14. 
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Nas intervenções da atividade 2, novamente algumas tipologias não foram 

usadas pelos participantes. São elas: pede exemplo (Pe), argumenta (Ar), busca 

companheiro (Bc) e descreve o método utilizado (Dm). 

Diante dos dados acima, das tipologias encontradas e do quadro resumo 

(Quadro 4.9), novamente não foi possível identificar uma ampla rede argumentativa 

onde as intervenções anteriores fossem referenciadas pelos alunos e 

consequentemente não foi possível identificar a existência de nós comunicativos. 

Isso pode ser justificado novamente pela baixa participação dos alunos, sendo 

que participaram da atividade 2 apenas 4 (quatro) dos 8 (oito) alunos e 2 (dois) desse 

fizeram apenas uma intervenção, não retornando ao fórum para dar continuidade ao 

debate. 

Considerando as respostas ao enunciado do problema da atividade 2, apenas a 

aluna Camila esboçou uma descrição de possíveis escolhas diferentes de pizza 

(Quadro 4.11), no entanto, deixou de enumerar as possibilidades. As outras 3 (três) 

alunas que participaram não chegaram a esboçar uma resposta coerente. 

Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - quinta, 11 agosto 2011, 18:45 
Queijo+tomate+calabresa+presunto 
Queijo+tomate+presunto+calabresa 
Queijo+presunto+tomate+calabresa 
Queijo+presunto+calabresa+tomate 
Queijo+calabresa+presunto+tomate 
Queijo+calabresa+tomate+presunto 
Tomate+queijo+presunto+calabresa 
Tomate+queijo+calabresa+presunto 
Tomate+presunto+queijo+calabresa 
Tomate+presunto+calabresa+queijo 
Tomate+calabresa+queijo+presunto 
Tomate+calabresa+presunto+queijo 
Presunto+queijo+calabresa+presunto 
Presunto+queijo+presunto+calabresa 
Presunto+calabresa+tomate+queijo 
Presunto+calabresa+queijo+tomate 
Presunto+tomate+queijo+calabresa 
Presunto+tomate+calabresa+queijo 
Calabresa+queijo+tomate+presunto 
Calabresa+queijo+presunto+tomate 
Calabresa+presunto+queijo+tomate 
Calabresa+presunto+tomate+queijo 
Calabresa+tomate+queijo+presunto 
Calabresa+tomate+presunto+queijo 

Quadro 4.11: Resposta da aluna Camila ao enunciado da atividade 2 
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De acordo com esses resultados obtidos na atividade 2, podemos concluir que 

as intervenções realizadas não permitiram interação entre os participantes, denotando 

serem intervenções isoladas e sem referência aos conteúdos das mensagens 

anteriores. 

 

4.1.3 Discutindo a Atividade 3 

 

Considerando as participações no fórum de discussão da Atividade 3, os 

procedimentos para redução dos dados e as tipologias de discurso do nosso modelo, 

construímos um quadro resumo (Quadro  4.12) apresentado a seguir, para resumir e 

melhor elucidar as intervenções realizadas. 

 

Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora Intervenção na íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

1 
CRISTIANO 

25 abr 11 
20:55 h 

Atividade 3: Uma pedra pesa 40 quilos. 
Quero utilizá-la para pesar quaisquer 
objetos de 1 a 40 quilos, só vale 
valores inteiros. Para isso vou utilizar 
uma balança de dois pratos. Em 
quantos pedaços devo cortar minha 
pedra e quanto deverá pesar cada 
pedaço para que eu consiga realizar a 
tarefa? Quem dará o primeiro passo 
em busca de uma possível solução? 

Ep 
(Ab) Para o grupo 

Abertura com 
enunciado do 

problema para o 
grupo 

2 
TOMAZ 

10 ago 11 
21:40 h 

(É vinte quilos com cada pratos de 
pedra.) 

Ep 
(Ar) Não houve Apresentou 

resposta  

3 
CRISTIANO 

19 ago11 
15:58 h 

(Olá Tomaz!) 
(Você poderia explicar um pouco 
mais?) 
Abraços. 

Ep 
(Sa, Se) Para Tomaz 

Fez saudação 
ao Tomaz e 

solicitou 
esclarecimento 

4 
KÁTIA 

22 ago 11 
16:42 h 

(eu acho que 2 medante 20 quilo igual 
piso?) 

Ep 
(Ar) Não houve  Apresentou 

resposta 

5 
CRISTIANO 
29 ago 11 
07:43 h 

(Oi Kátia!) (Você quis dizer 2 pedaços 
de 20 quilos cada?) 
(E seu quiser pesar um objeto de 1 
quilo?) 
(Abraços e obrigado pela participação.) 

Ep 
(Sa, Se, 
Pr, El) 

Para a Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, solicitou 
esclarecimento, 

provocou e 
motivou 

6 
CRISTIANO 
29 ago 11 
07:46 h 

(Oi Tomaz!) 
(Você quis dizer que cortaria a pedra 
em 2 pedaços de 20 quilos cada?) 
(E como você faria para pesar um 
objeto de 1 quilo?) 
(Abraços e obrigado pela participação!) 

Ep 
(Sa, Se, 
Pr, El) 

Para Tomaz 

Fez saudação 
ao Tomaz, 
solicitou 

esclarecimento, 
provocou e 

motivou 
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7 
CRISTIANO 
29 AGO 11 

11:41 h 

(Queridos amigos,) (Estou sentindo a 
falta de vocês por aqui! 
Deixem suas respostas, comentários 
ou dúvidas para que possamos 
discutir, ok?) Abraços. 

Eg 
(Sa, Mp) Para o Grupo 

Fez saudação 
ao grupo e 

motivou 

8 
CAMILA 

 29 ago 11 
15:51 h 

(Não consigo entender, vc poderia 
explica mais pouco para q eu entender 
melhor e daria uma responda certo.) 

Ep 
(Ad) Não houve Apresentou 

dúvida 

9 
CRISTIANO 
29 ago 11 
19:22 h 

(Oi Camila!) 
(Imagine uma balança de dois pratos.  
Veja o desenho de uma balança deste 
tipo:) 

 
(Para realizar uma pesagem nesse tipo 
de balança devemos ter nos dois 
pratos "coisas" com o mesmo peso 
para que os pratos fiquem nivelados, 
ok! De um lado estará um objeto 
qualquer que pode ter de 1 a 40 
quilos.) (Em quantos pedaços e 
quantos quilos devem ter cada pedaço 
da pedra para que eu consiga pesar 
um objeto qualquer de 1 a 40 quilos.) 
Ajudei? 
(Se desejar, continue postando suas 
dúvidas por aqui, ok!) 
(Obrigado e parabéns pela 
participação!) 

Ep 
(Sa, Ex, 
Su, Pr, 
Mp, El) 

Para Camila 

Fez saudação à 
Camila, 

exemplificou, 
sugeriu, 

provocou e 
motivou 

10 
LUANA 

12 set 11 
08:55 h 

 

(ola,)  
(40dividual 2 responde 20 e divida 2 
responde 10. só?) 
espero vc me responde 

Ep 
(Sa, Ar, 

Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Fez saudação 
sem indicar a 

quem, 
apresentou 
resposta e 
solicitou 

confirmação 

11 
CRISTIANO 

12 set 11 
09:00 h 

(Oi Luana!) (Pelo que entendi da sua 
resposta, teríamos pedaços de 20 e 10 
quilos, é isso?) 
(E se eu quisesse pesar um objeto de 
1 kg, como eu faria?  
Será que não podemos dividir mais 
essa pedra?) Abraços. 

Ep 
(Sa, Se, 

Pr) 
Para Luana 

Fez saudação à 
Luana, solicitou 

esclarecimento e 
provocou 

12 
LUANA 

12 set 11 
10:05 h 

(sim é isso) 
(sua pergunta era dificil =D, não 
consigo responde.) 
Beijos 

Ep 
(Cc, Ad) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Considerou 
contribuição 

anterior e 
apresentou 

dúvida 

13 
CRISTIANO 

12 set 11 
10:12 h 

 

(Oi Luana!) (É que temos que possuir 
pedaços suficientes para pesar objetos 
de 1 a 40 quilos. Ou seja, pense em 
outras divisões da pedra que permitam 

Ep 
(Sa, Su, 
Cc, Pr) 

Para Luana 

Fez saudação à 
Luana, sugeriu, 

considerou 
contribuição e 
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pesar mais objetos.)   
(Com a sua proposta conseguiríamos 
pesar apenas objetos de 10, 20, 30 e 
40 quilos.) (Entende o que digo?) 
Abraços. 

provocou 

14 
LUANA 

12 set 11 
10:16 h 

(se eu não pode divido era responde 
10??? 
mas eu acho que era certo responde 
20.) 
Beijos 

Ep 
(Ar) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta 

15 
CRISTIANO 

12 set 11 
10:19 h 

(Você pode colocar aqui os cálculos 
que está fazendo também, ok! ) 
(Assim todos podem acompanhar sua 
estratégia.) 
Abraços. 

Eg 
(Su, Mp) 

Não houve 
(implicitamente 
para a Luana) 

Sugeriu e 
motivou 

16 
LUANA 

12 set 11 
10:19 h 

(20 + 10+ 5+2+2+1 era total 40 
neh???) 
exemplo 
20 e 10 dividuo 
5+2+2+1 e mais 
20+10+5+2+2+1 total 40 certo??? 

Ep 
(Ar, Ex, 

Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentou 
resposta, 

exemplificou e 
solicitou 

confirmação 

17 
CRISTIANO 

12 set 11 
10:22 h 

(Isso Luana!) (Comecei a entender sua 
estratégia e acho que funciona.) 
(Será que você pode montar uma 
tabela ou qualquer outro modelo que 
comprove que assim será possível 
pesar objetos de 1 a 40 quilos?) 
(Obrigado e parabéns pela 
participação.) 

Ep 
(Sa, Va, 
Su, El) 

Para Luana 

Fez saudação à 
Luana, 

valorizou, 
sugeriu e 
elogiou 

18 
CAMILA 
18 set 11 
16:51 h 

(Acho q entendi assim q 
10+20+30+40=100 quilos 
100 dividir por 4 =25 
25x40=100) 

Ep 
(Ar) Não houve Apresentou 

resposta 

19 
CRISTIANO 

19 set 11 
06:36 h 

(Oi Camila!) (Não entendi como 
chegou nesses resultados. Você 
poderia nos explicar um pouco mais?) 
(Lembre-se que a pedra a ser dividida 
possui apenas 40 quilos.) Abraços. 

Ep 
(Sa, Se, 

Su) 
Para Camila 

Fez saudação à 
Camila, solicitou 
esclarecimento e 

sugeriu 

20 
KÁTIA 

19 set 11 
09:30 h 

(O quilo 40 entao metado 20 igual quilo 
PORQUE 40 QUILO PRECISA 
DEVOLVEMENTO IGUAL QUILO 20 
QUILO É CERTO) (eu acho entendo 
acho isso?) 

Ep 
(Ar, Sc) Não houve 

Apresentou 
resposta e 
solicitou 

confirmação 

21 
ADRIANA 
19 set 11 
10:12 h 

(p perda iguaal 40 !  
melhor 20 medida) 

Ep 
(Ar) Não houve Apresentou 

resposta 

22 
CRISTIANO 

19 set 11 
21:05 h 

(Oi Kátia!) (A pedra tem 40 quilos, 
certo?) 
(Se eu quebrar ela e conseguir um 
pedaço de 20 quilos ainda irão sobrar 
20 quilos (40-20=20), certo? Com o 
pedaço de 20 quilos, eu acredito que 
só conseguiremos pesar um objeto 
também de 20 quilos, ou seja, para 
manter a balança de 2 pratos 
equilibrada, 20 quilos de cada lado.) 
(E se eu quiser pesar um objeto de 5 
quilos, quanto deve pesar o pedaço da 
pedra capaz de manter a balança em 
equilíbrio?) 
Abraços e obrigado pela participação. 

Ep 
(Sa, Se, 
Su, Pr) 

Para Kátia 

Fez saudação à 
Kátia, solicitou 
esclarecimento, 

sugeriu e 
provocou 
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23 
CRISTIANO 

19 set 11 
21:15 h 

(Oi Kátia e Adriana!) (Pelo que entendi 
vocês estão imaginando dividir apenas 
a pedra de uma maneira que ela 
mesma fique equilibrada na balança, 
ou seja, 20 quilos de cada lado.) (No 
entanto, o exercício pede que 
dividamos a pedra para conseguir 
pesar outros objetos de 1 a 40 quilos.) 
(Aguardo a opinião de vocês 
novamente. Qualquer dúvida, postem 
aqui também.) Abraços. 

Ep 
(Sa, Cc, 
Su, Mp) 

Para Kátia e 
Adriana 

Fez saudação à 
Kátia e à 
Adriana, 

considerou 
contribuição, 

sugeriu e 
motivou 

Quadro 4.12: Resumo das intervenções com as tipologias da atividade  

 

Analisando o Quadro 4.12, da mesma forma que fizemos na análise das 

atividades anteriores, identificamos 23 intervenções no total, onde 13 (treze) foram do 

tutor e 10 (dez) dos alunos (conforme Quadro 4.13), isso nos permitiu, inicialmente, ter 

uma visão quantitativa do debate, demonstrando que os alunos pouco participaram da 

atividade 3. 

Participante Nº Participações 
CRISTIANO (Tutor) 13 

LUANA 4 
KÁTIA 2 
TOMAZ 1 
CAMILA 2 

ADRIANA 1 
IVAN 0 

GABRIEL 0 
TOTAL 23 

 Quadro 4.13: Quantidade de intervenções de cada participante na Atividade 3 

 

Analisando a ocorrência e influência das tipologias no decorrer das discussões 

do fórum da atividade 3, observamos que as intervenções com tipologias de discurso de 

enfoque geral (Eg) estiveram presentes novamente acompanhadas de outras tipologias 

voltadas para o incentivo da participação dos alunos.  

A título de exemplo dessas tipologias, temos na intervenção 7 do Quadro 4.12, 

quando o tutor motiva a participação dos alunos dizendo “Estou sentindo a falta de 

vocês por aqui! Deixem suas respostas, comentários ou dúvidas para que possamos 

discutir, ok?”; nas diversas saudações que aprecem nas intervenções, como por 
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exemplo, “Olá...”, “Oi...”, “Olá amigos...” e “Queridos amigos” ; ou quando o tutor elogia 

ou valoriza a contribuição do participante, como ocorreu, nas intervenção 17, onde o 

tutor valoriza a intervenção da aluna Luana, dizendo “Comecei a entender sua 

estratégia e acho que funciona” e depois elogia dizendo “parabéns pela participação”. 

Novamente, pela recorrência desses tipos de discurso, acreditamos na sua importância 

para motivar a participação dos alunos. 

Tipologias de discurso com enfoque no problema, apareceram novamente no 

fórum da atividade 3 relacionadas a outras tipologias evidenciando que elas permitem 

de forma explícita uma interação discreta entre os participantes por provocarem um 

feedback direto.  

No fórum da atividade 3 encontramos as seguintes tipologias de discurso que 

reforçam o enfoque no problema: Solicita esclarecimento (Se), quando o tutor solicita 

esclarecimento da aluna Camila, na intervenção 19, com o discurso de “Não entendi 

como chegou nesses resultados. Você poderia nos explicar um pouco mais?”; 

apresenta resposta (Ar), utilizada basicamente pelos alunos nas intervenções com 

respostas ao problema, como por exemplo, na intervenção de número 16, da aluna 

Luana: “20 + 10+ 5+2+2+1 era total 40 neh?”; sugere (Su) utilizada algumas vezes pelo 

tutor, como por exemplo na intervenção 19, a sugestão dada à aluna Camila “Lembre-

se que a pedra a ser dividida possui apenas 40 quilos”; Provoca (Pr) também utilizada 

pelo tutor para provocar reflexões, como por exemplo na intervenção 22, feita para a 

aluna Katia “E se eu quiser pesar um objeto de 5 quilos, quanto deve pesar o pedaço 

da pedra capaz de manter a balança em equilíbrio?”; considera contribuição anterior 

(Cc) quando o tutor, na intervenção 13, considera a intervenção anterior da aluna Luana 

dizendo “Com a sua proposta conseguiríamos pesar apenas objetos de 10, 20, 30 e 40 

quilos.”; exemplifica (Ex), ocorreu quando a aluna Luana, na intervenção 16, deixou um 

exemplo para explicar o que entendia: “exemplo: 20 e 10 dividuo, 5+2+2+1 e mais, 

20+10+5+2+2+1 total 40”; e apresenta dúvida (Ad) quando a aluna Luana, na 

intervenção 12 apresentou a seguinte dúvida: “sua pergunta era difícil =D, não consigo 

responde”. 
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Vemos nos exemplos do parágrafo anterior que as tipologias citadas 

normalmente fazem referência às intervenções anteriores, demonstrando alguns 

princípios de interação, mas que mais uma vez não foram suficientes para caracterizar 

uma ampla rede argumentativa pela falta de continuidade no debate e referenciação. 

No entanto, destacamos do fórum de discussão da Atividade 3, uma interação 

discreta entre o tutor e a aluna Luana, que permitiu à aluna refletir sobre a questão e 

refinar sua resposta, conforme podemos notar no Quadro 4.14 a seguir: 

 

(ola,)  
(40dividual 2 responde 20 e divida 2 responde 10. só?) 
espero vc me responde 
(Oi Luana!) (Pelo que entendi da sua resposta, teríamos pedaços de 20 e 10 quilos, é isso?) 
(E se eu quisesse pesar um objeto de 1 kg, como eu faria?  
Será que não podemos dividir mais essa pedra?) Abraços. 
(sim é isso) 
(sua pergunta era dificil =D, não consigo responde.) 
Beijos 
(Oi Luana!) (É que temos que possuir pedaços suficientes para pesar objetos de 1 a 40 quilos. Ou seja, pense em 
outras divisões da pedra que permitam pesar mais objetos.)   
(Com a sua proposta conseguiríamos pesar apenas objetos de 10, 20, 30 e 40 quilos.) (Entende o que digo?) 
Abraços. 
(se eu não pode divido era responde 10??? 
mas eu acho que era certo responde 20.) 
Beijos 
(Você pode colocar aqui os cálculos que está fazendo também, ok! ) 
(Assim todos podem acompanhar sua estratégia.) 
Abraços. 
(20 + 10+ 5+2+2+1 era total 40 neh???) 
exemplo 
20 e 10 dividuo 
5+2+2+1 e mais 
20+10+5+2+2+1 total 40 certo??? 
(Isso Luana!) (Comecei a entender sua estratégia e acho que funciona.) 
(Será que você pode montar uma tabela ou qualquer outro modelo que comprove que assim será possível pesar 
objetos de 1 a 40 quilos?) 
(Obrigado e parabéns pela participação.) 

Quadro 4.14: Interação discreta entre a aluna Luana e o tutor no fórum da atividade 3 

 
Assim como nas atividades anteriores, os alunos repetiram o uso da tipologia 

solicita confirmação (Sc) para confirmar soluções apresentadas. 

Na atividade 3, algumas tipologias também não foram usadas pelos 

participantes. São elas: pede exemplo (Pe), argumenta (Ag), busca companheiro (Bc) e 

descreve o método utilizado (Dm). 
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Diante dos dados acima, das tipologias encontradas e do quadro resumo 

(Quadro 4.12), novamente não foi possível identificar uma ampla rede argumentativa 

onde as intervenções fossem referenciadas pelos alunos dando sequência a uma 

determinada interação e consequentemente não foi possível identificar a existência de 

nós comunicativos. 

Com a participação que ocorreu no fórum da atividade 3, apenas a aluna Luana 

chegou a uma solução para o problema, ou seja, respondeu “20+10+ 5+2+2+1 era total 

40”, ratificando a importância da interação, mesmo que discreta, com o tutor. 

 

De acordo com a discussão dos dados da atividade 3 que fizemos até aqui, 

podemos concluir que as intervenções realizadas não permitiram uma ampla interação 

entre os participantes, mas mesmo assim, foi possível encontrar um resultado 

matemático satisfatório para o problema. 

 

4.1.4 Discutindo a Atividade 4 

 

Considerando as participações no fórum de discussão da Atividade 4, os 

procedimentos para redução dos dados e as tipologias de discurso, construímos um 

quadro resumo (Quadro  4.15), para facilitar a análise dos dados obtidos. 

 

Nº 
ordem 

Participante 
Data/hora Intervenção na íntegra 

Tipologia 
do 

discurso 
Direcionamento 
da intervenção Resumo 

1 
CRISTIANO 
29 ago 11 
18:50 h 

Atividade 4: Cinco sacos, 
enumerados de 1 a 5, possuem 
mais de 50 moedas de um real cada 
um. Um dos sacos possui todas as 
moedas falsas e os demais só 
moedas verdadeiras. Sabendo que 
as moedas falsas pesam 9 gramas 
cada e as moedas verdadeiras 
pesam 10 gramas cada, descreva 
uma maneira de achar o saco com 
as moedas falsas usando uma 
balança em uma única pesagem. 
Estamos esperando por sugestões 
para uma possível solução. 

Ep 
(Ab) Para o grupo 

Abertura com 
enunciado do 

problema para o 
grupo 
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2 
TOMAZ 

10 ago 11 
21:53 h 

(E um verdadeiro Moedas 150g em 
saco  
é falso 100g ??) 

Ep 
(Ad) Não houve Apresentou dúvida 

3 
CRISTIANO 

19 ago11 
16:02 h 

(Oi Tomaz!) 
(Você poderia explicar um pouco 
mais a sua dúvida?) 
(E os colegas, podem ajudar?) 

Ep 
(Sa, Se, 

Mp) 

Para Tomaz e 
para o grupo 

Fez saudação ao 
Tomaz, solicitou 
esclarecimento e 

motivou 

4 
CRISTIANO 

29 ago11 
11:41 h 

(Queridos amigos,) 
(Estou sentindo a falta de vocês por 
aqui! Deixem suas respostas, 
comentários ou dúvidas para que 
possamos discutir, ok?) Abraços. 

Eg 
(Sa, Mp) Para o grupo Fez saudação ao 

grupo e motivou 

5 
CAMILA 
29 ago 11 
15:53 h 

Está dificil para resolver esse 
problema,não consigo achar da 
responda 

Eg 
(Ad) Não houve Apresentou dúvida 

6 
CRISTIANO 
29 ago 11 
18:49 h 

(Oi Camila!) (Como não sabemos o 
número exato de moedas em cada 
saco, é interessante pensarmos na 
pesagem das moedas mesmo. 
Uma maneira seria pesarmos uma 
moeda de cada saco e assim já 
descobriríamos a moeda falsa que 
tem 9 gramas e o seu saco 
correspondente. No entanto, pense 
numa estratégia onde façamos 
apenas uma pesagem para 
conseguir a resposta.) (Abraços e 
continue postando suas dúvidas se 
houver, ok!) (Obrigado pela 
participação!) 

Ep 
(Sa, Su, 
Mp, El) 

Para Camila 
Fez saudação à 

Camila, sugeiru e 
motivou 

7 
LUANA 

12 set 11 
08:58 h 

(eu concordo Camila,) 
(vc me explica entender mais e 
menos, precisa entender mais.) 
obrigada beijos 

Eg 
(Sa, Cc) Para Camila 

Fez saudação à 
Camila e 

considerou 
contribuição 

8 
CRISTIANO 

12 set 11 
09:08 h 

(Oi Luana e Camila!) (As 
explicações que deixei acima ainda 
não ajudaram? Será que vocês 
podem descrever exatamente o que 
não entendem?) (Assim poderemos 
discutir juntos algumas 
possibilidades. 
abraços. Abraços e espero que 
todos opinem sobre essa questão!) 

Eg 
(Sa, Se, 

Mp) 

Para Luana e 
Camila e para o 

grupo 

Fez saudação à 
Luana e à Camila, 

solicitou 
esclarecimento e 
motivou o grupo 

9 
LUANA 

12 set 11 
10:07 h 

eu estou vendo video youtube, carol 
disse peso 50 centavo do que??? 
precisa arrumando explicar para 
entender claro! 

Ep 
(Ad) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 
Apresentou dúvida 

10 
CAMILA 
18 set 11 
16:14 h 

(Acho q eu entendi mais ou menos 
assim q todo tem 5 sacos correto e 
tem 50 moedas seria total 
50x5=250. E moedas falsas pesam 
9 gramas tem 241 moedas. E 
moedas verdadeiras pesam 10 
gramas tem 9 moedas.) (Está 
correto ??) Me ajude 

Ep 
(Ar, Sc) 

Não houve 
(implicitamente 

para o tutor) 

Apresentu resposta 
e solicitou 

confirmação 

11 
CRISTIANO 

19 set 11 
06:43 h 

 
(Oi Luana!) 
(Não são centavos. Todas as 
moedas são de 1 real.) 
(Abraços e obrigado por avisar.) 
 

Ep 
(Sa, Cc, 

El) 
Para Luana 

Fez saudação à 
Luana,  considerou 

contribuição e 
elogiou 
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12 
CRISTIANO 

19 set 11 
06:50 h 

 

(Oi Camila!) (Quando você diz que 
"moedas falsas pesam 9 gramas 
tem 241 moedas" estaria certo sim 
se fossem exatamente 50 moedas 
no saco. Na verdade, os sacos não 
possuem exatamente 50 moedas. O 
problema diz que "possuem mais de 
50 moedas de um real cada um".) 
(E agora, te ajudei? Tente 
novamente ou expresse sua dúvida 
aqui para tentarmos solucionar junto 
com o grupo, ok!) Abraços. 

Ep 
(Sa, Su, 

Mp) 
Para Camila 

Fez saudação à 
Camila, sugeriu e 

motivou 

Quadro 4.15: Resumo das intervenções com as tipologias da atividade 4 

 

Analisando o Quadro 4.15, da mesma forma que fizemos nas atividades 

anteriores, identificamos 12 (doze) intervenções no total, sendo 7 (sete) do tutor e 5 

(cinco) dos alunos (conforme Quadro 4.16). Com isso, inicialmente, percebemos que os 

alunos pouco contribuíram no fórum da atividade 4. 

Participante Nº Participações 
CRISTIANO (Tutor) 7 

LUANA 2 
KÁTIA 0 
TOMAZ 1 
CAMILA 2 

ADRIANA 0 
IVAN 0 

GABRIEL 0 
TOTAL 12 

 Quadro 4.16: Quantidade de intervenções de cada participante na Atividade 4 

 

No fórum de discussão da atividade 4, as intervenções com tipologias de 

discurso de enfoque geral (Eg) também estiveram presentes com outras tipologias, 

como por exemplo as que motivam a participação (Mp), como na intervenção 3, do 

Quadro 4.13, quando o tutor expressa “E os colegas, podem ajudar?”;  as de saudação 

(Sa) presentes no início de diversas intervenções; as que elogiam, como por exemplo 

“Abraços e obrigado por avisar.” Feita pelo tutor na intervenção 11 em referência ao 

aviso deixado pela aluna Luana em mensagem anterior.  
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As tipologias de discurso com enfoque no problema, também apareceram no 

fórum da atividade 4, como por exemplo a solicitação de esclarecimento feita pelo tutor 

na intervenção  3 voltada ao aluno Tomaz: “Você poderia explicar um pouco mais a sua 

dúvida?”; ou na intervenção 10, onde a aluna Camila apresentou uma resposta (Ar) ao 

problema proposto; ou na intervenção 12 onde o tutor fez uma sugestão (Su) à aluna 

Camila dizendo: “Quando você diz que "moedas falsas pesam 9 gramas tem 241 

moedas" estaria certo sim se fossem exatamente 50 moedas no saco. Na verdade, os 

sacos não possuem exatamente 50 moedas. O problema diz que "possuem mais de 50 

moedas de um real cada um"; ou na apresentação de dúvida (Ad) feita na intervenção 5 

pela aluna Camila “Está dificil para resolver esse problema, não consigo achar da 

responda”. 

Nas intervenções da atividade 4, várias tipologias não foram usadas pelos 

participantes. São elas: pede exemplo (Pe), argumenta (Ag), busca companheiro (Bc), 

descreve o método utilizado (Dm), exemplifica (Ex), provoca (Pr) e valoriza (Va). 

Diante dos dados discutidos acima, não foi possível identificar uma ampla rede 

argumentativa onde as intervenções fossem referenciadas pelos alunos dando 

sequência numa determinada interação e consequentemente não foi possível identificar 

a existência de nós comunicativos, ou seja, na atividade 4 tivemos poucas intervenções 

dos alunos o que impossibilitou a interação e consequentemente uma possível solução 

do problema nas 5 intervenções realizadas pelos alunos. 

De acordo com os dados analisados na atividade 4, podemos concluir que não 

houve interação entre os participantes e que não foi possível encontrar uma solução 

para o problema. 

 

4.2 DO TERCEIRO CICLO  
 

A análise do terceiro ciclo está focada especificamente na entrevista 

semiestrurada realizada com os alunos participantes do segundo ciclo. Como já foi 

observado na Seção 3.1.3, a necessidade de realização da entrevista surgiu após 
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inquietações deixadas pela discreta interação dos alunos durante a participação no 

segundo ciclo da pesquisa, o que nos levou a considerar outras conjecturas, como: Os 

alunos encontram dificuldades de navegação no ambiente? Encontram dificuldades 

com os enunciados dos problemas matemáticos? Encontram dificuldades de 

compreensão e comunicação com o tutor? E o grau de dificuldade dos problemas 

propostos impede a participação? Ou a Língua Portuguesa escrita utilizada no fórum 

estaria sendo um limitador para os alunos surdos cuja primeira Língua é a LIBRAS? 

De acordo com Manzini (2004) elaboramos um roteiro contendo 3 (três) 

perguntas gerais e 6 (seis) perguntas específicas, onde levamos em consideração à 

linguagem, à forma das perguntas e a sequência das perguntas no roteiro, tudo com os 

devidos cuidados necessários à compreensão dos alunos surdos, inclusive a utilização 

de uma intérprete para LIBRAS. 

A entrevista foi realizada em grupo, onde, inicialmente a intérprete realizava as 

perguntas e em seguida o espaço era aberto aos alunos, sendo que, alguns alunos 

foram mais participativos do que outros. As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram alguns momentos 

da entrevista. 

 

Figura 4.1: Imagem da intérprete realizando as perguntas da entrevista semiestruturada 
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Figura 4.2: Imagem dos alunos respondendo às perguntas da entrevista semiestruturada 

 

Inicialmente, utilizamos três perguntas gerais com a intenção de introduzir a 

entrevista e motivar a participação dos alunos a falar um pouco sobre o uso da internet 

pelos surdos e a utilização da mesma nos estudos. Para isso, as perguntas realizadas 

foram as seguintes: “1) Algumas pessoas acreditam que pessoas surdas gostam muito 

de se comunicar usando a internet porque você pode falar com pessoas do mundo 

todo, outras pessoas dizem que surdos gostam de usar só por causa dos recursos 

visuais, como fotos e animações. O que vocês pensam sobre isso? 2) Em que tipo de 

site vocês gostam de navegar? 3) Muita gente acredita que usar o computador ajuda na 

hora de estudar, enquanto outras pensam que isso atrapalha os estudos. E sua 

opinião?” 

Essas perguntas iniciais, apesar de não estarem focadas diretamente nas 

nossas conjecturas serviram para demonstrar que os alunos são acostumados a 



 

112 
 

utilizarem a internet como meio de comunicação de acordo com suas particularidades, 

utilizando inclusive redes sociais (Facebook), bate-papos (MSN), sites de busca 

(Google) e sites de compartilhamento de vídeos (Youtube). Nesse sentido, destacamos 

as seguintes respostas dos alunos:  

“[...] as pessoas surdas tem um jeito e a forma de comunicação mais fácil de 

conseguir entender (pausa) às vezes entende algumas frases, às vezes não entende 

mas, o melhor é o visual, por exemplo, o youtube” (Resposta da aluna Luana à primeira 

pergunta). 

“[...] gosto mais do facebook e do MSN, facebook tem mais visual né, e consegue 

registrar mais informação, no google entendo um pouquinho” (Resposta da aluna Kátia 

à segunda pergunta). 

Já as perguntas específicas, elucidaram de maneira mais direta nossas 

conjecturas, como por exemplo, na quarta pergunta (O que você está achando do 

projeto?), algumas alunas expressaram suas dificuldades de compreensão aos 

enunciados de problemas matemáticos em geral da seguinte forma: 

“[...] gosta de matemática, mas tem muita dificuldade de entender os problemas, 

explicações como responder; alguns surdos gostam conseguem entender matemática, 

mas outros surdos acham muito difícil as palavras o contexto as frases elaboradas de 

matemática” (Resposta da aluna Camila à pergunta 4).  

“[...] gosto de matemática, adoro matemática, mas algumas frases algumas 

palavras são muito difíceis são profundas né, estudo, tento por que gosto de 

matemática” (Resposta da aluna Kátia à pergunta 4). 

“[...] as palavras não consigo entender, fica difícil tem que pesquisar, tem que 

perguntar para os professores isso é muito confuso até encontrar o significado da 

palavra especifica de matemática” (Resposta da aluna Luana à pergunta 4). 

Estas três respostas das alunas denotaram a importância da LIBRAS na 

comunicação com os surdos, identificando algumas dificuldades na interpretação de 

enunciados na forma escrita da língua portuguesa, objeto de preocupação em nossas 
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conjecturas. De maneira geral, isso pode ser atribuído às dificuldades dos surdos em 

relação a Língua Portuguesa como um todo, assim como vimos em Gesser (2009): 

“[...] o fato de a escrita ter uma relação fônica com a língua oral pode e 
de fato estabelece outro desafio para o surdo: reconhecer uma realidade 
fônica que não lhe é familiar acusticamente. São como símbolos 
“abstratos” para o surdo” (AHLGREN, 1994 apud GESSER, 2009, p. 56). 

 

No entanto, cabe ressaltar que não podemos atribuir dificuldades de 

interpretação de enunciados de problemas matemáticos unicamente aos surdos, muitos 

alunos ouvintes também sentem essas dificuldades. 

A quinta pergunta (O que você acha do Ambiente Virtual, é fácil de navegar?) 

também ratificou a importância da LIBRAS, mas dessa vez na navegação pelo 

ambiente. Assim, a aluna Kátia respondeu: “[...] consegui pesquisar, mas foi difícil, foi 

um pouco confuso mesmo as frases, ai de novo tentei várias vezes até conseguir 

descobrir cada palavra, cada questão. Foi fácil foi fácil sim, com a libras consegui 

entender melhor mas a frase ficou muito confusa mesmo”. Já a aluna Luana respondeu 

que “Antes o prof o Cristiano passou informação e eu não entendia nada, aí entregou o 

papel aí consegui entender melhor, ai começou a ajudar, ai a pesquisa ficou mas fácil 

pra responder sim, mas na minha opinião dá claramente para entender”.  

Considerando as respostas das alunas à pergunta 5, verificamos que apesar de 

algumas dificuldades a navegação no ambiente não foi um empecilho, inclusive, na fala 

da aluna Luana “[...] aí entregou o papel aí consegui entender melhor...” fazendo 

referência ao tutorial de navegação impresso que foi entregue aos alunos, fica 

evidenciado que foi necessário um período de ambientação mas os recursos foram 

suficientes. Já na resposta da aluna Kátia, entendemos que ela optou inicialmente por 

tentar compreender as orientações de navegação e participação no fórum utilizando a 

leitura da forma escrita e, só depois, utilizou o recurso dos vídeos em LIBRAS para 

auxiliar na compreensão, ou seja, foi apenas uma questão de opção individual. 

Já na sexta pergunta (Os vídeos em LIBRAS estão auxiliando na interpretação 

das questões?) a aluna Kátia afirma que “Sim, ajudou sim quando tem LIBRAS ajuda a 

entender o contexto sim”, mas a aluna Luana fez uma recomendação interessante: “[...] 
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é possível sim entender, a LIBRAS tem que ser mais devagar se não confunde, os 

sinais também são diferentes, então é preciso mesmo ter legenda, é interessante ter 

legenda em baixo, além da LIBRAS ter uma legenda no vídeo embaixo”.  

Isso nos remete a conjectura sobre se os alunos “Encontram dificuldades com os 

enunciados dos problemas matemáticos?”, ou seja, em respostas anteriores já 

identificamos que alguns alunos declararam que sentem dificuldades com os 

enunciados na forma escrita da língua portuguesa e com essa sugestão particular da 

aluna Luana acreditamos que os vídeos com apresentação mais pausada dos 

enunciados em LIBRAS e com legendas em Língua Portuguesa podem auxiliar aqueles 

alunos que ainda não tem fluência em LIBRAS. 

A sétima pergunta auxiliou também na resposta à conjectura sobre se os alunos 

“Encontram dificuldades de compreensão e comunicação com o tutor?”, pois as alunas 

Kátia e Luana declararam que as intervenções do tutor ajudaram na resolução das 

questões, afastando essa razão para a discreta interação ocorrida nos fóruns. 

Já a oitava pergunta (Você não está tentando a comunicação com os outros 

alunos para facilitar a solução? Por quê?) fez com que duas alunas, Luana e Kátia 

revelassem algo que não imaginávamos, ou seja, que elas tentavam discutir os 

problemas na sala de aula para depois participar no fórum, ou seja, talvez ainda não se 

sentissem tão à vontade para se expressar no fórum de discussão por ser algo novo 

para elas, acostumadas apenas a resolver problemas em sala de aula e achando que 

devessem apenas postar respostas prontas, e não a discutir. Assim, as alunas 

responderam: 

“Antes não, não, eu tinha entendido né, o grupo que tinha que existia essa troca, 

mas depois eu entendi, mas eu chegava em casa começava a responder, entendia e 

pronto, não chegava a passar as informações para os meus colegas” (Resposta da 

aluna Luana à pergunta 8). 

“Antes eu pesquisava e perguntava para minhas amigas, não chegava a mandar 

e-mail, ai nós trocávamos informações aqui na sala e respondia em casa, então não 

teve essa troca lá via internet, lá no e-mail, mas fora, aqui dentro da sala sim e tudo 
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mais fácil dentro da sala de aula, aí ficou mas fácil essa interação na sala” (Resposta da 

aluna Kátia à pergunta 8). 

A nona pergunta (O que na sua opinião poderia melhorar?) foi realizada para que 

os alunos pudessem expressar alguma opinião crítica sobre o projeto, sendo que, foi 

sugerido novamente pela aluna Kátia, em concordância com o que havia dito a aluna 

Luana, que seria interessante à utilização de legenda em Língua Portuguesa nos 

vídeos em LIBRAS.  

Dessa forma, podemos concluir que a entrevista semiestruturada auxiliou a 

responder alguns pontos levantados em nossas conjecturas para tentar compreender o 

porquê da discreta interação e participação dos alunos nos fóruns de discussão e, em 

resumo, destacamos que apenas de maneira particular, três alunas apontaram alguma 

dificuldade na compreensão dos enunciados dos problemas matemáticos na forma 

escrita, o que não cabe bem à proposta de nosso projeto que contava com os vídeos 

em LIBRAS para cada enunciado, fato esse destacado como positivo pelas próprias 

alunas em outras falas. Salientamos mais uma vez a falta de prática dos alunos em 

cursos à distância, mais especificamente em fóruns de discussão, fato que ficou 

evidenciado na fala das alunas durante a entrevista declarando que estavam discutindo 

a solução dos problemas presencialmente, em sala de aula, ao invés de utilizarem o 

fórum. Esse fato vai ao encontro do que havíamos observado na análise dos fóruns 

sobre o comportamento dos alunos, onde ficou evidenciado através do uso recorrente 

da tipologia de discurso “solicita confirmação (Sc)” que os alunos tinham uma postura 

de prática em sala de aula, aguardando sempre uma resposta do professor (no nosso 

caso, tutor). 
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CAPÍTULO 5 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O grande crescimento da EaD nos últimos anos vem acompanhado do uso da 

tecnologia, e em especial, da internet, que possibilita a realização de cursos à distância 

online. Características específicas como a flexibilidade de horários e locais para 

participar de um curso também são diferenciais da modalidade. No entanto, é na forma 

de condução de alguns destes cursos que está o principal diferencial. Ambientes 

virtuais com propostas de cursos que promovem a interação entre os participantes 

através de grupos colaborativos que discutem e trocam opiniões sobre determinado 

assunto é o que vislumbramos neste estudo.  

Contudo, unir essas características da EaD com uma proposta envolvendo a 

Educação Matemática através da resolução de problemas e possibilitar de certa forma a 

participação de alunos surdos em cursos com essas características não foi uma tarefa 

fácil. Estudos envolvendo essas três vertentes que pudessem servir de embasamento 

ou nortear nossa pesquisa não foram encontrados. No entanto, unindo as 

especificidades de cada área aos nossos anseios surgiu uma proposta que se mostrou 

possível. 

Dessa forma, procurando contribuir com uma proposta inovadora de estudo, 

desenvolvemos nosso trabalho visando responder a seguinte questão de pesquisa: 

Que fatores influenciam a interação entre os aprendizes surdos envolvidos na 

resolução de problemas matemáticos utilizando o fórum de discussão? 

Para responder a essa questão, traçamos como objetivo principal de pesquisa 

“estudar os fatores que influenciam na interação e na comunicação de pessoas surdas 

trabalhando com resolução de problemas através do uso da ferramenta fórum de 

discussão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle.” e como objetivos 

específicos “analisar os limites e potencialidades do uso da ferramenta fórum de 
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discussão como meio de comunicação e interação entre os alunos surdos e entre estes 

e o tutor e identificar as peculiaridades que podem influenciar nessa interação”. 

Diante desses objetivos e da questão de pesquisa, nossos estudos tiveram como 

embasamento principal o modelo de Bairral (2002, 2007) que além de nortear nossos 

passos permitiu subsídios para redução e análise dos dados obtidos nos fóruns de 

discussão. 

 

5.1 A PROPOSTA DE ESTUDO  

 

A ideia inicial de nosso estudo surgiu a partir de experiências pessoais com a 

EaD e com ferramentas de inclusão, onde percebemos que, apesar do crescimento da 

modalidade, a oferta de cursos com propostas inclusivas é pequena. Ao mesmo tempo, 

identificamos nas próprias características da EaD um potencial a ser trabalhado como 

forma de se permitir o acesso e a inclusão de pessoas surdas. 

Pensando nisso, resolvemos criar uma proposta de curso à distância acessível 

para pessoas surdas. Escolhemos o AVA Moodle para desenvolver a nossa proposta 

pelas suas características e pelo mesmo ser um software livre, mas, principalmente 

pelas possibilidades da ferramenta fórum de discussão que permitem anexar arquivos 

em suas mensagens, ou seja, se os alunos surdos desejassem postar mensagens em 

LIBRAS poderiam gravar um vídeo e anexar na mensagem do fórum, como fizemos 

com todos os enunciado de problemas e orientações gerais de navegação. Dessa 

forma, estaríamos garantindo ao usuário surdo o acesso à informação em LIBRAS, 

direito garantido por Lei, como vimos na Seção 1.4 deste estudo. 

Escolhido o AVA e a proposta de trabalho, optamos por utilizar a resolução de 

problemas também pelo potencial de discussão gerado, mais especificamente com o 

tipo de problema-processo que possibilitam aos alunos uma oportunidade para inventar 

métodos criativos de solução e para compartilhar seus métodos com os colegas 

(LEBLANC, PROUDFIT e PUTT, 1997), incentivando as discussões e a interação no 

fórum. 
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Como Metodologia de Pesquisa, optamos por trabalhar com o Design Research 

(Brown e Collins, 1992) principalmente por uma de suas características que permite o 

desenvolvimento dos estudos em ciclos, possibilitando adequações na proposta inicial e 

no design do AVA. 

Dessa forma, iniciamos o primeiro ciclo do estudo realizando o primeiro design 

do AVA e a sua aplicação em três estudos pilotos para avaliarmos a proposta, as 

condições de acessibilidade e o próprio design do AVA. Esses estudos pilotos foram 

realizados em três grupos distintos, a saber: com alunos da disciplina Atividades de 

Pesquisa II (alunos do Mestrado e Doutorado do Programa de Educação Matemática da 

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN); com alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Paulista (UNESP) durante a 

aplicação de um minicurso na XXII Semana da Licenciatura em Matemática e com 

alunas surdas do instituto SELI (Instituto de Educação para Surdos). 

No segundo ciclo do estudo, realizamos o redesign do AVA com algumas 

mudanças baseadas nas observações e sugestões feitas nos estudos pilotos e 

aplicamos o novo modelo com os sujeitos da pesquisa propriamente ditos, alunos 

surdos do 1º ano do ensino médio de uma escola especial. 

A aplicação do projeto no segundo ciclo passou por alguns entraves que 

dificultaram a participação dos alunos como observamos na Seção 3.1.2.2 deste 

estudo, o que nos motivou a realizar o terceiro ciclo da pesquisa, uma entrevista 

semiestruturada para tentar compreender as dificuldades dos alunos e responder a 

algumas conjecturas. 

As intervenções realizadas nos fóruns de discussão serviram como dados para a 

análise do nosso estudo, assim como as informações obtidas através da entrevista 

realizada. 
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5.2 DIMENSÕES DE ANÁLISES  

 

Neste estudo trabalhamos com 4 (quatro) problemas matemáticos do tipo 

problemas-processo, realizando discussões acerca das suas soluções e estratégias 

possíveis. Por serem problemas que permitem aos alunos mais de uma estratégia de 

solução, acreditávamos que os problemas escolhidos potencializariam a interação e a 

criatividade dos alunos.  Além disso, a dinâmica de participação nos fóruns proposta na 

página inicial do curso sugeria aos alunos que interagissem com o grupo da seguinte 

forma: 

1) Você deverá apresentar pelo menos uma solução para cada atividade, se não 

encontrar a solução deverá expor suas dificuldades; 

2) Você deverá comentar a solução apresentada de pelo menos um colega; e 

3) Você deverá comentar pelo menos um comentário que seu colega fez sobre a 

solução que você apresentou. Em seu comentário, você poderá ajudar a 

melhorar ou corrigir a solução apresentada pelo seu colega. 

Para concentrar as dúvidas e soluções propostas de um mesmo problema, 

abrimos um fórum específico de discussão para cada um.  

Como suporte para análise das discussões ocorridas nos fóruns, adaptamos do 

modelo de Bairral (2002, 2007) algumas tipologias de discurso e procedimentos 

utilizados na redução e análise dos dados. A adaptação das tipologias de discurso foi 

feita com base na realidade do nosso estudo, considerando nossos sujeitos de 

pesquisa e os tipos de discurso que poderiam surgir nas discussões entre os 

participantes (tutor e alunos) com objetivo de resolver os problemas. 

Em um primeiro momento, copiamos de cada fórum de discussão todas as 

intervenções realizadas e criamos um arquivo no Word seguindo uma sequência 

cronológica. Depois, utilizando as nossas tipologias adaptadas identificamos em cada 

intervenção a tipologia usada e, em seguida, criamos um quadro auxiliar com essas 

observações e um resumo interpretativo de cada intervenção. De acordo com os dados 

do quadro, realizamos a análise das discussões de cada fórum. 
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Analisando as contribuições em todos os problemas, identificamos que a maioria 

das intervenções dos alunos ocorreu de maneira isolada, onde o participante se 

preocupou apenas em tentar responder a proposta do problema individualmente, sem 

interagir com os demais participantes, o que prejudicou claramente a interação do 

grupo. As poucas trocas que identificamos e classificamos como momentos de 

interação discreta não foram suficientes para que classificássemos como uma ampla 

rede argumentativa, como sugerido por Bairral (2002, 2007), por não identificarmos uma 

ressignificação de conteúdo nas intervenções postadas. No entanto, alguns dos 

resultados apresentados foram significativos do ponto de vista matemático, pois 

surgiram soluções interessantes para os problemas propostos. 

Quanto às tipologias de discurso, essas nos chamaram atenção por diversas 

vezes, sendo que identificamos a recorrência de algumas delas nas intervenções dos 

alunos e a importância de outras nos momentos discretos de interação. 

As tipologias de discurso com enfoque no problema (Ep), comumente vinham 

acompanhadas das tipologias “solicita esclarecimento (Se), apresenta resposta (Ar), 

sugere (Su), provoca (Pr), considera contribuição anterior (Cc), exemplifica (Ex), 

apresenta dúvida (Ad), argumenta (Ag), descreve método (Dm) e solicita confirmação 

(Sc)”, ou seja, tipologias que de maneira mais explícita cobravam uma resposta de 

outro (s) participante (s). Diferentemente das tipologias de enfoque geral (Eg) ou de 

cunho mais motivador, como as “motiva a participação (Mp), elogia (El) e valoriza (Va)” 

que apesar de possuírem grande importância no incentivo a participação como um todo 

não exigiam um feedback específico. 

Tendo analisado a participação nos fóruns de discussão, analisamos a entrevista 

semiestruturada realizada com o grupo de alunos participantes da pesquisa com o 

intuito de tentar responder as conjecturas geradas após o ciclo de intervenções nos 

fóruns. Dessa vez, tentamos compreender as possíveis dificuldades encontradas pelos 

alunos durante a realização dos fóruns de discussão, ficando evidenciado de forma 

significante que, muitas de suas práticas estavam ligadas a concepções de sala de aula 

presencial, como o caso de optarem pela discussão dos problemas presencialmente 

para postarem apenas os resultados no fórum. Postura ratificada quando comparada ao 
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que encontramos na identificação das tipologias, onde se demonstrou comum o uso da 

tipologia de discurso “solicita confirmação (Sc)” por parte dos alunos, uma tipologia que 

atribuímos à prática de encarar o tutor como um professor que está ali para “dar” a 

resposta certa ao exercício, algo também muito comum em sala de aula. 

Trabalhos anteriores citados na Seção 2.3 deste estudo, também apresentaram 

resultados em consonância ao que analisamos. Batista (2006), ao utilizar o fórum de 

discussão em atividades com professores conclui, por exemplo, que as interações 

ocorridas foram insuficientes por serem mantidas algumas concepções de prática 

presencial. Assim como Lima (2009), que conclui que apesar do potencial de interação 

que a ferramenta fórum possui, a falta de hábito no seu uso como recurso educacional 

pode direcionar as participações apenas ao tutor como uma forma simplificada de tirar 

dúvidas, como vimos com a prática dos alunos que quererem confirmar suas respostas 

com o tutor. 

A importância reconhecida pelos participantes do nosso estudo em relação ao 

uso dos vídeos em LIBRAS em combinação com os texto em Língua Portuguesa na 

forma escrita também foi percebida no trabalho de Leite (2007) que conclui que esse 

uso combinado contribui para a interação do usuário surdo. 

O potencial que atribuímos ao uso do fórum de discussão no que tange a sua 

utilização como fonte de registro das contribuições e dúvidas dos participantes para 

consultas futuras, independente do grau de interação também ficou evidenciado nos 

trabalhos de Batista (2006) e Lima (2009). Acreditamos que as respostas positivas 

apresentadas como solução para os problemas por alguns alunos possam ser fruto de 

reflexões realizadas levando em consideração registros (intervenções) que já se 

encontravam no fórum. 

Dessa forma, acreditamos que o uso do fórum de discussão com as expectativas 

que criamos para o nosso estudo, com ênfase na interação entre os participantes, 

discutindo efetivamente e coletivamente as possíveis estratégias e soluções para os 

problemas matemáticos podem esbarrar em concepções e práticas de sala de aula que 

talvez emanem algum tempo para serem superadas. Fatores como a presença do tutor 

como um mediador do debate e não como aquele (professor) que detém a resposta do 
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problema e a importância de todo o processo da resolução de problemas em detrimento 

apenas da resposta são posturas que culturalmente talvez devessem ser trabalhadas 

em alguma fase que antecedesse as discussões do fórum propriamente dito. 

Assim, vislumbramos que algumas dificuldades seriam superadas, priorizando 

nos fóruns de discussão intervenções mais questionadoras, críticas, sugestões e 

complementos capazes de potencializarem a interação entre os participantes e 

consequentemente os resultados. 

 

5.3 A QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Considerando a análise dos dados do nosso estudo e a discussão dos resultados 

que realizamos, acreditamos agora ser possível apresentar uma resposta à nossa 

questão de pesquisa: 

Que fatores influenciam a interação entre os aprendizes surdos envolvidos na 

resolução de problemas matemáticos utilizando o fórum de discussão? 

Pensando nas particularidades de comunicação dos alunos surdos, atribuímos à 

linguagem utilizada um fator de influência na interação dos alunos. Mesmo com a 

disponibilização de recursos que permitissem que a comunicação não fosse 

prejudicada, como os vídeos em LIBRAS para as orientações e enunciados dos 

problemas, as intervenções nos fóruns de discussão foram essencialmente realizadas 

na forma escrita da Língua Portuguesa, forma que alguns alunos assumiram 

dificuldades de compreensão, assim como a falta de fluência em LIBRAS também pode 

trazer dificuldades. 

As concepções definidas pelas práticas em sala de aula vivenciadas 

culturalmente pelos alunos também foram fatores de influência na interação entre os 

aprendizes surdos. A prática de direcionar dúvidas apenas ao professor (tutor), de 

querer dele uma confirmação, o foco apenas na resposta e a falta de hábito de discutir 

e valorizar a discussão dos processos atinentes à resolução de problemas com os 
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próprios colegas dificulta o processo de interação priorizaram contribuições individuais e 

isoladas. 

No entanto, destacamos que não podemos generalizar esses nossos resultados 

como uma prática recorrente em cursos na modalidade de EaD para alunos surdos, 

pois o curso apresentado aos alunos não gerava nenhuma expectativa de certificação 

ou nota escolar, sendo realizado em caráter de voluntariado com alunos sem 

experiência na modalidade. 

 

5.4 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

No decorrer de nosso estudo nossas observações nos levaram a pensar em 

outras possibilidades de abordagem ou outros caminhos a serem seguidos que 

julgamos de grande importância para trabalhos futuros nesta linha de pesquisa. 

Durante as discussões nos fóruns, apesar de falarmos da importância do uso da 

LIBRAS para o surdo e possibilitarmos o acesso dos enunciados dos problemas 

também em LIBRAS, na comunicação entre os participantes não foi utilizada este tipo 

de linguagem. Consideramos interessante também, uma proposta semelhante a nossa, 

mas que permita de maneira mais intensa o uso da LIBRAS nas intervenções no fórum 

de discussão através da postagem de arquivos em anexo contendo vídeos em LIBRAS. 

No entanto, uma proposta nesse sentido, exigiria o domínio da LIBRAS também por 

parte do tutor para mediar as discussões no fórum. 

Outra possibilidade que vislumbramos, seria o uso de uma ferramenta chat com 

imagem, como por exemplo o twitcam17, desde que o AVA tivesse essa opção, ou seja, 

utilizar uma outra ferramenta de comunicação combinada com o uso do fórum de 

discussão, mas em momentos específicos com o suporte de um intérprete com 

proficiência em LIBRAS. 

                                                
17 Disponível em: http://www.twitcam.com.br/ 
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Possibilitar também atividades envolvendo surdos e ouvintes no mesmo grupo do 

fórum de discussão também seria de grande importância, pois permitiria ao indivíduo 

surdo a inclusão social. 

A proposta de utilização do fórum de discussão do AVA como extensão da sala 

de aula regular também é muito interessante, ou seja, utilizar o fórum como ferramenta 

para discutir exercícios complementares do conteúdo trabalhado em sala de aula 

permitiria a diversificação da abordagem de um mesmo assunto e a construção 

colaborativa do conhecimento em grupos específicos, ou ainda, como proposta de 

atividades extras. 

No geral, o AVA Moodle, assim como outros ambientes virtuais de 

aprendizagem, possui uma gama diversificada de ferramentas e recursos, o que 

permite adaptações e combinações de acordo com a proposta e objetivo do estudo. 

Sendo assim, finalizamos nossas reflexões destacando a importância de 

trabalhos voltados para a inclusão de PNEE e, nesse sentido, acreditamos que nosso 

estudo é um passo na direção de associar Educação Matemática, Educação Inclusiva e 

Educação a Distância. 
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ANEXO 1 
 

Problemas (desafios)18 utilizados nos estudos pilotos: 
 
 

1) Corte um bolo em 8 pedaços, fazendo apenas 3 movimentos (3 cortes). 
 
2) Forme o número 24 usando apenas os números 4, 4, 5, 5, uma vez cada. 

Você pode usar as operações +, -, *, /, e também os parênteses, se achar necessário. 
 
3) Maria comprou duas balas para cada aluno de sua sala. Mas os meninos 

da classe fizeram muita bagunça, e a professora resolveu distribuir as balas de maneira 
diferente: cinco para cada menina e apenas uma para cada menino. Qual a 
porcentagem de meninos na sala? 

 
4) Uma garrafa com sua rolha custa R$1,20. Sabendo que a garrafa custa 

R$1,00 a mais que a rolha, qual é o preço da rolha? E qual é o preço da garrafa? 
 
5) Represente de três formas o número 100 utilizando apenas uma vez cada 

um dos 9 algarismos, na sua ordem natural (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) e só utilizando 
números inteiros e as quatro operações (+, -, *, /). 

 
6) Para cozinhar um ovo em 2 minutos você possui 2 relógios de areia, um 

de 5 minutos e outro de 3 minutos. Como controlar os 2 minutos exatos? 
 
7) Um coelho está distante 2 metros de seu alimento. Sabendo que a cada 

salto ele atinge metade do percurso restante, pergunta-se: quantos saltos ele precisará 
para alcançar seu alimento? 

 
8) Um viajante precisava pagar sua estadia de uma semana (7 dias) em um 

hotel, sendo que só possuía uma barra de ouro.  O dono do hotel fez um desafio ao 
viajante para que ele aceitasse o pagamento em ouro: "Aceito o pagamento em ouro. 
Porém, você terá que pagar uma diária de cada vez, e só poderá cortar a barra duas 
vezes". Como o viajante deverá cortar a barra para fazer o pagamento? 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

                                                
18  Disponíveis em: http://www.somatematica.com.br/desafios.php  
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ANEXO 2 
 

Problemas disponibilizados no AVA para discussão no fórum 
 

1. Imagine um triângulo formado por números. O topo desse triângulo é 
formado  apenas  pelo número 1. A linha abaixo é formada pelos números 1 e 1. A 
terceira linha é formada pelos números 1, 2 e 1, nessa ordem. A quarta linha é formada 
pelos números 1, 3, 3 e 1, nessa ordem. A quinta linha é formada pelos números 1, 4, 
6, 4 e 1 nessa ordem e assim por diante. Por quais números será formada a sexta 
linha? E a próxima? Tente encontrar um padrão na soma dos números das linhas. 

 
2. Uma pizzaria tem uma pizza padrão de queijo e tomate. Um cliente pode 

acrescentar até duas coberturas: presunto e calabresa, em toda a pizza ou somente na 
metade. Enumere e descreva todas as possíveis escolhas diferentes que o cliente pode 
pedir. 

 
3. Uma pedra pesa 40 quilos. Quero utilizá-la para pesar quaisquer objetos 

de 1 a 40 quilos. Só valem valores inteiros. Para isso vou utilizar uma balança de dois 
pratos. Em quantos pedaços devo cortar minha pedra e quanto deverá pesar cada 
pedaço para que eu consiga realizar a tarefa? 

 
4. Cinco sacos, enumerados de 1 a 5, possuem mais de 50 moedas de um 

real cada um. Um dos sacos possui todas as moedas falsas e os demais só moedas 
verdadeiras. Sabendo que as moedas falsas pesam 9 gramas cada e as moedas 
verdadeiras pesam 10 gramas cada, descreva uma maneira de achar o saco com as 
moedas falsas usando uma balança. 

 
5. Doze celulares possuem o mesmo tamanho e cor, porém um é diferente 

no peso, podendo ser mais pesado ou mais leve. Utilizando uma balança de dois 
pratos, com quantas pesagens você conseguirá achar o celular diferente? 
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ANEXO 3 
 

Transcrição das contribuições ocorridas no fórum de discussão 
Atividade 1 

 
Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 25 abril 2011, 20:51  

Atividade 1 
Imagine um triângulo formado por números. O topo desse triângulo é formado apenas pelo número 1. A 
linha abaixo é formada pelos números 1 e 1. A terceira linha é formada pelos números 1, 2 e 1, nessa 

ordem. A quarta linha é formada pelos números 1, 3, 3 e 1, nessa ordem. A quinta linha é formada pelos 
números 1, 4, 6, 4 e 1 nessa ordem e assim por diante. Por quais números será formada a sexta linha? E 

a próxima? Tente encontrar um padrão na soma dos números das linhas.  
Estamos esperando a sua participação! 

 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - domingo, 29 maio 2011, 19:38  
Olá amigos do SELI!  
Aqui é o Cristiano, lembram de mim? 
Pois bem, aguardo a participação de vocês na atividade desta semana. 
Qualquer dúvida escrevam aqui. 
abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - terça, 31 maio 2011, 20:43  
Oi pessoal! 
Cadê vocês? 
Estou aguardando as contribuições. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - quarta, 1 junho 2011, 12:36  
Ola Cristiano..  
desculpe estou tentar entra essa site, agora consegui... 
acho que esta 1,5,3,7. 
beijos  
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - terça, 7 junho 2011, 21:45  
Oi Luana! 
Como você chegou a estes números? 
Poderia nos explicar? 
Abraços e obrigado pela participação. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - terça, 7 junho 2011, 21:48  
Olá turma do SELI! 
Continuo aguardando vocês... 
Vamos lá, vocês podem começar dizendo o que estão entendendo ou qual a dificuldade. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - sábado, 18 junho 2011, 17:46  
Oi Boa tarde! 



 

132 
 

eu opinião qual é responder 1,5,10,10,5,1 certo ou errado 
nao sei vc me coselho 
bjo ate mais 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - sábado, 18 junho 2011, 17:47  
vc entendeu desafio de matematica? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 08:41  
sim eu entendo, acho que era 12101 e 16151 espero vc me responde 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 08:44  
Oi Luana! 
Ainda não é bem isso. 
Preciso saber como chegou nesses resultados para que eu possa ajudar. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 09:39  
1, 6, 15, 20 15, 6,1 
1, 7, 21, 35, 21, 7, 1 
1, 8, 28, 53, 51, 56,28,8,1 
espero vc me responde 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 09:40  
Oi Kátia! 
Sim. A sexta linha é 1, 5, 10, 10, 5, 1. 
Mas, como você chegou nesses resultados? 
E qual seriam os números da linha 7? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por TOMAZ - segunda, 12 setembro 2011, 21:42  
Olá cristiano Boa noite..  
linha de numero tudo é facilmento..  
1  
1,1 
1,2,1  
1,3,3,1  
1,4,6,4,1 
1,5,10,10,5,1 
1,6,15,20,15,6,1 
1,7,21,35,35,21,7,1 
mais Continuer Linha ate 1 Mil ^^  
Abração ! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 09:50  
Oi Luana! 
Você colocou as respostas das linhas 7, 8 e 9, não é isso? 
A sétima linha está acompanhando a sequência, mas qual seria a sexta linha?  
Acho que você pulou. 
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Não está faltando um número na linha 8? 
Acredito que se você arrumar a linha 8 mudará os números da linha 9, ok! 
Tente explicar também como chegou nesses números.  
Qual foi a sua estratégia? 
Utilizou alguma operação matemática? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 09:58  
Uma dica:  
Procure uma relação entre os números de uma linha anterior com a próxima. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 10:26  
ah esqueci para responde 5 =D 
1, 5, 10,10, 5, 1 
1, 6, 15, 20, 15, 6,1 
1,7,21,35,35,21,7,1 
1,8,28,53,56,28,7,1 
essa é certo para responde neh? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 10:28  
Se possível, reveja apenas a última linha que você postou e tente explicar como chegou nesses valores. 
Muito obrigado pela contribuição. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - terça, 13 setembro 2011, 18:42  
Ok Tomaz! 
Parabéns!  
Vejo que pegou o jeito... 
Mas, será que você poderia nos explicar como chegou nesses números?  
E que tal descobrirmos se existe uma outra forma de representação de cada linha? 
Abraços e aguardo seu retorno Tomaz e a participação dos outros colegas do grupo, ok! 
Abraços e obrigado! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - domingo, 18 setembro 2011, 16:33  
1.1=2 
1.2.1= 4 
1.3.3.1=8 
1.4.6.4.1=16 
1.5.10.10.5.1=32 
1.6.15.20.15.6.1=64 
1.7.21.35.35.21.7.1=128 
1.8.28.56.70.56.28.8.1=256 
Eu fiz assim a soma ate final e depois soma linha mesma pra ver final de par 
Esta correto?? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 06:41  
Excelente Camila! 
Será que existe alguma outra maneira de representar os números de cada linha que você somou?  
Exemplo:  
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E se quisermos saber a soma dos números da linha 9 sem escrever a linha?  
Abraços e parabéns pela participação! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - segunda, 19 setembro 2011, 09:15  
1,4,6,4,1 
1,5,10,10,5,1 
1,6,15,20,15,6,1 
1,7,21,35,35,21,7,1 
1,8,28,56,70,56,28,8,1 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 09:20  
Muito bom Kátia! 
Você consegue explicar como chegou nos números da sexta linha? 
O que achou da resposta da Camila? 
Será que você consegue dizer como ela chegou nos números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ao final de 
cada linha? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - segunda, 19 setembro 2011, 09:48  
1.1=2 
1.2.1=4 
1.3.3.1=8 
1.4.6.4.1=16   
1.5.10.10.5.1=32 
1.6.15.20.15.6.1=64 
1.7.21.35.35.21.7.1=128 
1.8.28.56.70.56.28.8.1=256 
1.9.36.84.126.126.84.36.9.1=512 
eu acho certo igual camila 
PORQUE SOME PARECE TRINGULA FINAL 
certo?   
  
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 10:02  
Ótimo Kátia! 
Seguindo o raciocínio da Camila você conseguiu fazer a linha 9 corretamente, inclusive a soma dos 
números da respectiva linha. 
Agora, você ainda não descreveu como está chegando nesses números.  
Qual estratégia você está utilizando para descobrir os números de uma determinada linha? 
Abraços e parabéns pela participação. 
Continue contribuindo e comentando as respostas dos colegas. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por ADRIANA - segunda, 19 setembro 2011, 10:03  
ei kátia , mas eu naum entendo nada essa matemticaa , vc me ajudaa essa matemticaa e como assim 
?????  
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por ADRIANA - segunda, 19 setembro 2011, 10:06  
eu acho que é 1,5,10,10,5,1 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
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por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 10:12  
Muito bom Adriana! 
Os números da linha 6 estão corretos. 
Como você chegou neles? 
Veja também as respostas da Camila, do Tomaz e da Luana e faça alguns comentários: 
complementando, criticando e tentando avançar um pouco mais nas respostas construídas pelo grupo. 
Abraços! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por IVAN - segunda, 26 setembro 2011, 08:39  
Oiie gentes !! 
matematica de responda: 6ª>> 1 6 15 20 15 6 1 
 1 7 21 35 35 21 7 1  
 1 8 28 56 70 56 28 8 1 
vocês precisa de descobrir soma tenta consegui de respomda !!                                           
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por IVAN - segunda, 26 setembro 2011, 08:50  
voce é certo soma mas eu já descobri é soma é só PAR... não é IMPAR  
Tem um só multiplico 2x pra sempre soma. 
Bjo leão 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por GABRIEL - segunda, 26 setembro 2011, 08:56  
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 15 6 1 
1 7 21 30 21 7 1 
1 8 28 51 51 28 8 1  
1 9 36 79 102 79 36 9 1 
1 10 80 115 181 115 80 10 1  
1 11 90 190 335 335 190 90 11 1 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 26 setembro 2011, 21:34  
Olá Gabriel! 
Analisando com cuidado a sua solução, verifiquei que na linha 7 está faltando um número que acabou 
"atrapalhando" a construção das outras linhas na sequência.  
Peço que reveja e procure entender o que aconteceu trazendo para nós suas conclusões. 
Abraços. 
Ah! Não esqueça de comentar as respostas dos colegas e de realizar as outras atividades. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 26 setembro 2011, 21:58  
Ok Ivan! 
6ª, 7ª e 8ª linhas estão corretas. 
Você falou em soma?  
Onde e como você utilizou a soma? 
Abraços e obrigado por colaborar. 
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ANEXO 4 
 

Transcrição das contribuições ocorridas no fórum de discussão 
Atividade 2 

 
Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 25 abril 2011, 20:54 

Atividade 2 
Uma pizzaria tem uma pizza padrão de queijo e tomate.  

Um cliente pode acrescentar até duas coberturas: presunto e calabresa, em toda a pizza ou somente na 
metade.  

Enumere e descreva todas as possíveis escolhas diferentes que o cliente pode pedir. 
Quem pode iniciar a solução? 

 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - quinta, 11 agosto 2011, 18:45 
Queijo+tomate+calabresa+presunto 
Queijo+tomate+presunto+calabresa 
Queijo+presunto+tomate+calabresa 
Queijo+presunto+calabresa+tomate 
Queijo+calabresa+presunto+tomate 
Queijo+calabresa+tomate+presunto 
Tomate+queijo+presunto+calabresa 
Tomate+queijo+calabresa+presunto 
Tomate+presunto+queijo+calabresa 
Tomate+presunto+calabresa+queijo 
Tomate+calabresa+queijo+presunto 
Tomate+calabresa+presunto+queijo 
Presunto+queijo+calabresa+presunto 
Presunto+queijo+presunto+calabresa 
Presunto+calabresa+tomate+queijo 
Presunto+calabresa+queijo+tomate 
Presunto+tomate+queijo+calabresa 
Presunto+tomate+calabresa+queijo 
Calabresa+queijo+tomate+presunto 
Calabresa+queijo+presunto+tomate 
Calabresa+presunto+queijo+tomate 
Calabresa+presunto+tomate+queijo 
Calabresa+tomate+queijo+presunto 
Calabresa+tomate+presunto+queijo 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 15 agosto 2011, 15:17 
Parabéns Camila! 
Quem mais tem uma solução para esse problema da pizza? 
Vamos lá! 
Aguardo a contribuição de todos do grupo. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - segunda, 22 agosto 2011, 16:37 
desculpa eu nao entendo essa pizza, como vc me ensinar? 
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Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 07:56 
Oi Kátia! 
Imagine quantas e quais seriam as pizzas que você poderia pedir com aqueles ingredientes, podendo ser 
metade de um tipo e a outra metade diferente. 
Abraços e continue participando! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 11:40 
Queridos amigos, 
Estou sentindo a falta de vocês por aqui! 
Deixem suas respostas, comentários ou dúvidas para que possamos discutir, ok? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 08:51 
eu estou tento consegui responde 
queijo+presunto+ 2 calabresa 
tomate+ presunto+ calabresa 
total: 1 queijo, 2 presunto e 3 calabresa 
6 reais???? 
espero vc me responde 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 09:22 
Oi Camila! 
Agora, só para melhorar um pouquinho, eu gostaria de saber se algumas de suas pizzas são realmente 
diferentes. Veja o que você colocou, por exemplo: 
Queijo+calabresa+presunto+tomate 
Queijo+calabresa+tomate+presunto 
As duas combinações acima não são a mesma pizza? 
Abraços e espero que todos opinem sobre essa questão! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 10:03 
ah entendi, obrigada pelo responde. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 10:06 
Ótimo Luana! 
Depois você pode trazer outras contribuições então, ok? 
Não esqueça também de comentar as respostas dos colegas. 
Veja que a Camila deixou uma excelente contribuição e você pode opinar a respeito e/ou complementar. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 10:14 
Oi Luana! 
Veja por exemplo que, a resposta da Camila está com mais opções de pizzas.  
Será que ela está no caminho certo?  
Será que temos outras opções? 
Procure trabalhar junto com ela na formação de outras pizzas se for possível. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
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por KÁTIA - segunda, 19 setembro 2011, 09:24 
eu entendo mais pouco vc me explica como pizza? 
queijo, calabresa metade presunto, tomate? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 09:28 
Oi Kátia! 
Um exemplo: 
Uma pizza pode ser metade só de queijo + molho de tomate e a outra metade de queijo + molho de 
tomate + calabresa. 
Esse é só um exemplo!  
Você pode formar outras com esses ingredientes? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 09:46 
Oi Luana! 
As propostas de pizzas que você colocou seriam algumas possibilidades sim, ou seja, 
Queijo+presunto+calabresa, e 
Tomate+presunto+calabresa. 
No entanto, não estamos falando em valores (reais), certo? 
Será que não temos também outras possibilidades de pizzas? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por ADRIANA - segunda, 19 setembro 2011, 10:09 
tem 12 mediada a pizza !   
6 pessoas !  
12/2 = 6 
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ANEXO 5 
 

Transcrição das contribuições ocorridas no fórum de discussão 
Atividade 3 

 
Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 25 abril 2011, 20:55 

Atividade 3 
Uma pedra pesa 40 quilos. Quero utilizá-la para pesar quaisquer objetos de 1 a 40 quilos, só vale valores 
inteiros. Para isso vou utilizar uma balança de dois pratos. Em quantos pedaços devo cortar minha pedra 

e quanto deverá pesar cada pedaço para que eu consiga realizar a tarefa?  
Quem dará o primeiro passo em busca de uma possível solução? 

 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por Tomaz - quarta, 10 agosto 2011, 21:40   
É vinte quilos com cada pratos de pedra.. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - sexta, 19 agosto 2011, 15:58 
Olá Tomaz! 
Você poderia explicar um pouco mais? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - segunda, 22 agosto 2011, 16:42 
eu acho que 2 medante 20 quilo igual piso? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 07:43 
Oi Kátia! 
Você quis dizer 2 pedaços de 20 quilos cada? 
E seu quiser pesar um objeto de 1 quilo? 
Abraços e obrigado pela participação. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 07:46 
Oi Tomaz! 
Você quis dizer que cortaria a pedra em 2 pedaços de 20 quilos cada? 
E como você faria para pesar um objeto de 1 quilo? 
Abraços e obrigado pela participação! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 11:41 
Queridos amigos, 
Estou sentindo a falta de vocês por aqui! 
Deixem suas respostas, comentários ou dúvidas para que possamos discutir, ok? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - segunda, 29 agosto 2011, 15:51 
Não consigo entender, vc poderia explica mais pouco para q eu entender melhor e daria uma responda 
certo. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
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por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 19:22 
Oi Camila! 
Imagine uma balança de dois pratos.  
Veja o desenho de uma balança deste tipo: 
 

 
  
Para realizar uma pesagem nesse tipo de balança devemos ter nos dois pratos "coisas" com o mesmo 
peso para que os pratos fiquem nivelados, ok! 
De um lado estará um objeto qualquer que pode ter de 1 a 40 quilos. 
Em quantos pedaços e quantos quilos devem ter cada pedaço da pedra para que eu consiga pesar um 
objeto qualquer de 1 a 40 quilos. 
Ajudei? 
Se desejar, continue postando suas dúvidas por aqui, ok! 
Obrigado e parabéns pela participação! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 08:55 
ola, 
40dividual 2 responde 20 e divida 2 responde 10. 
só? 
espero vc me responde 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 09:00 
Oi Luana! 
Pelo que entendi da sua resposta, teríamos pedaços de 20 e 10 quilos, é isso? 
E se eu quisesse pesar um objeto de 1 kg, como eu faria?  
Será que não podemos dividir mais essa pedra? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 10:05 
sim é isso, 
sua pergunta era dificil =D, 
não consigo responde. 
Beijos 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 10:12 
Oi Luana! 
É que temos que possuir pedaços suficientes para pesar objetos de 1 a 40 quilos.  
Ou seja, pense em outras divisões da pedra que permitam pesar mais objetos.  
Com a sua proposta conseguiríamos pesar apenas objetos de 10, 20, 30 e 40 quilos. 
Entende o que digo? 
Abraços. 
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Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 10:16 
se eu não pode divido era responde 10??? 
mas eu acho que era certo responde 20. 
Beijos 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 10:19 
Você pode colocar aqui os cálculos que está fazendo também, ok!  
Assim todos podem acompanhar sua estratégia. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 10:19 
20 + 10+ 5+2+2+1 
era total 40 neh??? 
exemplo 
20 e 10 dividuo 
5+2+2+1 e mais 
20+10+5+2+2+1 total 40 certo??? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 10:22 
Isso Luana! 
Comecei a entender sua estratégia e acho que funciona. 
Será que você pode montar uma tabela ou qualquer outro modelo que comprove que assim será possível 
pesar objetos de 1 a 40 quilos? 
Obrigado e parabéns pela participação. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - domingo, 18 setembro 2011, 16:51 
Acho q entendi assim q 10+20+30+40=100 quilos 
100 dividir por 4 =25 
25x40=100 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 06:36 
Oi Camila! 
Não entendi como chegou nesses resultados. 
Você poderia nos explicar um pouco mais? 
Lembre-se que a pedra a ser dividida possui apenas 40 quilos. 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por KÁTIA - segunda, 19 setembro 2011, 09:30 
O quilo 40 entao metado 20 igual quilo 
PORQUE 40 QUILO PRECISA DEVOLVEMENTO IGUAL QUILO 20 QUILO É CERTO 
eu acho entendo acho isso? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por ADRIANA - segunda, 19 setembro 2011, 10:12 
p perda iguaal 40 !  
melhor 20 medida 
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Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 21:05 
Oi Kátia! 
A pedra tem 40 quilos, certo? 
Se eu quebrar ela e conseguir um pedaço de 20 quilos ainda irão sobrar 20 quilos (40-20=20), certo? 
Com o pedaço de 20 quilos, eu acredito que só conseguiremos pesar um objeto também de 20 quilos, ou 
seja, para manter a balança de 2 pratos equilibrada, 20 quilos de cada lado. 
E se eu quiser pesar um objeto de 5 quilos, quanto deve pesar o pedaço da pedra capaz de manter a 
balança em equilíbrio? 
Abraços e obrigado pela participação. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 21:15 
Oi Kátia e Adriana! 
Pelo que entendi vocês estão imaginando dividir apenas a pedra de uma maneira que ela mesma fique 
equilibrada na balança, ou seja, 20 quilos de cada lado. 
No entanto, o exercício pede que dividamos a pedra para conseguir pesar outros objetos de 1 a 40 
quilos. 
Aguardo a opinião de vocês novamente. 
Qualquer dúvida, postem aqui também. 
Abraços. 
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ANEXO 6 
 

Transcrição das contribuições ocorridas no fórum de discussão 
Atividade 4 

 
Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 18:50 

Atividade 4 
Cinco sacos, enumerados de 1 a 5, possuem mais de 50 moedas de um real cada um. Um dos sacos 
possui todas as moedas falsas e os demais só moedas verdadeiras. Sabendo que as moedas falsas 

pesam 9 gramas cada e as moedas verdadeiras pesam 10 gramas cada, descreva uma maneira de achar 
o saco com as moedas falsas usando uma balança em uma única pesagem. 

Estamos esperando por sugestões para uma possível solução. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por Tomaz - quarta, 10 agosto 2011, 21:53 
E um verdadeiro Moedas 150g em saco  
é falso 100g ?? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - sexta, 19 agosto 2011, 16:02 
Oi Tomaz! 
Você poderia explicar um pouco mais a sua dúvida? 
E os colegas, podem ajudar? 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 11:41 
Queridos amigos, 
Estou sentindo a falta de vocês por aqui! 
Deixem suas respostas, comentários ou dúvidas para que possamos discutir, ok? 
Abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - segunda, 29 agosto 2011, 15:53 
Está dificil para resolver esse problema,não consigo achar da responda 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 29 agosto 2011, 18:49 
Oi Camila! 
Como não sabemos o número exato de moedas em cada saco, é interessante Pensarmos na pesagem 
das moedas mesmo. 
Uma maneira seria pesarmos uma moeda de cada saco e assim já descobriríamos a moeda falsa que 
tem 9 gramas e o seu saco correspondente. 
No entanto, pense numa estratégia onde façamos apenas uma pesagem para conseguir a resposta. 
Abraços e continue postando suas dúvidas se houver, ok! 
Obrigado pela participação! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 08:58 
eu concordo Camila, 
vc me explica entender mais e menos, precisa entender mais.. 
obrigada beijos 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
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por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 12 setembro 2011, 09:08 
Oi Luana e Camila! 
As explicações que deixei acima ainda não ajudaram? 
Será que vocês podem descrever exatamente o que não entendem? 
Assim poderemos discutir juntos algumas possibilidades. 
abraços. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por LUANA - segunda, 12 setembro 2011, 10:07 
eu estou vendo video youtube, carol disse peso 50 centavo do que??? 
precisa arrumando explicar para entender claro! 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CAMILA - domingo, 18 setembro 2011, 16:14 
Acho q eu entendi mais ou menos assim q todo tem 5 sacos correto e tem 50 moedas seria total 
50x5=250. 
E moedas falsas pesam 9 gramas tem 241 moedas. 
E moedas verdadeiras pesam 10 gramas tem 9 moedas. 
Está correto ??  
Me ajude 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 06:43 
Oi Luana! 
Não são centavos.  
Todas as moedas são de 1 real. 
Abraços e obrigado por avisar. 
 
Re: Deixe aqui sua resposta - Grupo de alunos do SELI 
por CRISTIANO BEZERRA - segunda, 19 setembro 2011, 06:50 
Oi Camila! 
Quando você diz que "moedas falsas pesam 9 gramas tem 241 moedas" estaria certo sim se fossem 
exatamente 50 moedas no saco. 
Na verdade, os sacos não possuem exatamente 50 moedas. O problema diz que "possuem mais de 50 
moedas de um real cada um". 
E agora, te ajudei? 
Tente novamente ou expresse sua dúvida aqui para tentarmos solucionar junto com o grupo, ok! 
Abraços. 
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ANEXO 7 
 

Transcrição da Entrevista com os alunos do SELI19: 
 

GERAL: 
 

1. Algumas pessoas acreditam que pessoas surdas gostam muito de se 
comunicar usando a internet porque você pode falar com pessoas do 
mundo todo, outras pessoas dizem que surdos gostam de usar só por 
causa dos recursos visuais, como fotos e animações. O que vocês pensam 
sobre isso? 

 
LUANA: É verdade que as pessoas surdas tem um jeito e a forma de comunicação 
mais fácil de conseguir entender (pausa)   às vezes entende algumas frases, às 
vezes não entende mas, o melhor para ela é o visual, por exemplo, o youtube. 
 
KÁTIA: Ela acha que a comunicação na internet é possível, nos outros paises fica 
meio difícil né, o inglês e outras línguas, aí eles começam a pesquisar no youtube e 
começam a entender mas, o que ela mais gosta é o facebook. 
 
CAMILA: Ouvinte pensa que os surdos quando se comunicam com pessoas de 
outros países, são bem diferentes pois são línguas de outros países né, mas tem os 
vídeos, tem o youtube que eles gostam também. 
 
 
2. Em que tipo de site vocês gostam de navegar? 
 
 
TOMAZ: Ele gosta mais do google a... de pesquisar no google que tem várias 
informações, e ele consegue entender tudo. 
 
KÁTIA: Ela gosta mais do facebook e do MSN, facebook tem mais visual né, e 
consegue registrar mais informação, no google ele entende um pouquinho. 
 
LUANA: Exemplo professor pede uma pesquisa no google, ela vai pesquisar  porem 
ela entende mais ou menos, da ela consegue porem e um pouquinho mais difícil, 
facebook tem mais informação ela fica mais curiosa e consegue pesquisar mais 
coisas por que tem muita informação, muita imagem e fica mais claro pra ela, o 
google mostra é... mas ela se confunde um pouquinho fica mais difícil de pesquisar. 
 
 

                                                
19 Todas as perguntas foram feitas aos alunos oralmente e em LIBRAS simultaneamente pela intérprete. 
Os alunos respondiam em LIBRAS e a intérprete traduzia oralmente ao mesmo tempo. Ressaltamos que 
algumas falas dos alunos estão em 3ª pessoa por estarem sendo interpretadas. 
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3. Muita gente acredita que usar o computador ajuda na hora de estudar, 
enquanto outras pensam que isso atrapalha os estudos. E sua opinião? 

 
LUANA: Depende às vezes acredito às vezes não, às vezes é um pouco confuso 
sim, por que tem que escolher a pesquisa correta, aí ajuda no estudo. 
 
KÁTIA: Ela acredita que sim, por que o professor pede todas as pesquisas os 
trabalhos, eles usam pouco né por que não tem muito visual ainda pra eles nessas 
pesquisas de trabalho. 

 
 

ESPECÍFICO: 
 
1) O que você está achando do projeto? 
 
CAMILA: Ela gosta de matemática mas tem muita dificuldade de entender os 
problemas, explicações como responder; alguns surdos gostam conseguem 
entender matemática, mas outros surdos acham muito difícil as palavras o contexto 
as frases elaboradas de matemática. 
 
KÁTIA: Ela gosta de matemática ela adora matemática, mas algumas frases 
algumas palavras são muito difíceis são profundas né, ela estudou ela tentou por 
que ela gosta de matemática, mas às vezes física também é meio difícil mas 
pesquisando ela acaba conseguindo. 
 
LUANA: A opinião dela, exemplo, as palavras não consegue entender fica difícil tem 
que pesquisar, tem que perguntar para os professores isso é muito confuso até 
encontrar o significado da palavra da palavra especifica de matemática. 
 
 
2) O que você acha do Ambiente Virtual (site), é fácil de navegar? 
 
 
KÁTIA: Ela conseguiu responder, conseguiu pesquisar mas foi difícil, foi um pouco 
confuso mesmo as frases, ai de novo tentou várias vezes até conseguir descobrir 
cada palavra, cada questão. 
Foi fácil foi fácil sim, com a libras ela conseguiu entender melhor mas a frase ficou 
muito confusa mesmo. 
 
LUANA: Antes o prof o Cristiano passou informação e eu não entendia nada, aí deu 
o papel entregou o papel pra elas aí conseguiu entender melhor, ai começou a 
ajudar, ai a pesquisa ficou mas fácil pra responder sim, mas na opinião dela dá 
claramente para entender. 
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3) Os vídeos em LIBRAS estão auxiliando na interpretação das questões? 
 
 
KÁTIA: Sim, ajudou sim quando tem libras ajuda a entender o contexto sim. 
 
TOMAZ: Sim, sim, ele consegue entender perfeitamente, quando é português ele 
entende, quando é inglês ele ignora. Sim, sim, a... o vídeo em LIBRAS fica muito 
mas fácil. 
 
LUANA: A opinião é possível sim entender, a LIBRAS tem que ser mas devagar se 
não confunde a, os sinais também são diferentes, então é preciso mesmo ter 
legenda, é interessante ter legenda em baixo, além da LIBRAS ter uma legenda no 
vídeo em baixo.   
 
 
4) As intervenções (interação) com o tutor estão ajudando? 
 
 
KÁTIA: Sim foi bom, com todo conselho que você prestou a eles, o significado de 
cada questão, eles conseguiram responder muito mas rápido. 
 
LUANA: Verdade o professor teve muita paciência, o Cristiano teve muita 
paciência, tentou, tentou, até conseguir a resposta. 
 
 
5) Você não está tentando a comunicação com os outros alunos para facilitar 

a solução? Por quê? 
 
 
Luana: Antes não, não, eu tinha entendido né, o grupo que tinha que existia essa 
troca, mas depois eu entendi, mas eu chegava em casa começava a responder, 
entendia e pronto, não chegava a passar as informações para os meus colegas. 
 
Kátia: Antes eu pesquisava e perguntava para minhas amigas, não chegava a 
mandar email, ai nós trocavamos informações aqui na sala e respondia em casa, 
então não teve essa troca lá via internet, lá no email, mas fora, aqui dentro da sala 
sim e tudo mais fácil dentro da sala de aula, aí ficou mas fácil essa interação na 
sala. OK! 
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6) O que na sua opinião poderia melhorar? 
 
 
Kátia: Sim a legenda é muito boa, como a nossa amiga Luana disse, é mas fácil por 
que entende o contexto sim. 
 
Intérprete: Ideia outra, tem? 
 
Luana: Ideia do vídeo mesmo, a comunicação entre as pessoas. Ah, e duas 
pessoas conversando, a sim entre os surdos eles iriam entender perfeitamente, 
ouvinte seria mas difícil. Ah, de ter a ideia para ter os dois mundos ouvinte surdo, 
então a legenda entraria nesses dois mundos, não só para surdo mas para todos 
HUMM HUMM que entrasse no site. 
 
Intérprete: Ah, só uma pergunta: você falou também, na hora que está fazendo 
LIBRAS, que ta lá filmando, duas pessoas “papapapa” fica melhor?  
 
Luana: Não só uma, só uma pessoa explicando; não precisa de um contexto de 
duas pessoas conversando não, só uma é possível. Não, não! É melhor uma pessoa 
só mesmo, com legenda aí fica mas fácil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


