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RESUMO 
__________________________________________________________                                                  

 
 

São escassos estudos que abordem conjuntamente a Educação Matemática, a 

Educação a Distância e a Educação Inclusiva. Por entender que a Educação a 

Distância pode ser uma alternativa para que pessoas com limitações sensoriais 

tenham acesso à matemática, desenvolvemos esta pesquisa que tem como objetivo 

geral adaptar um ambiente virtual de aprendizagem de modo a torná-lo acessível a 

pessoas com limitações sensoriais. A pesquisa apresentada neste trabalho faz parte 

de um projeto que envolve pessoas cegas, surdas e sem limitações sensoriais. 

Neste estudo apresentamos os resultados relativos as pessoas cegas. Optamos pela 

metodologia da pesquisa exploratória cujo objetivo é desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas ou 

hipóteses pesquisáveis, bem como, da pesquisa aplicada que contribui para fins 

práticos, visando a solução mais ou menos imediata de problemas encontrados na 

realidade. Esta pesquisa foi organizada em 3 fases: a primeira fase destinada à 

escolha do ambiente virtual, a segunda dedicada à escolha dos quatro problemas 

matemáticos e a terceira coube ao (re)design do ambiente após os testes que 

antecederam o experimento final. Atuaram efetivamente na aplicação final três 

sujeitos cegos que participaram de quatro Fóruns de discussão. O material 

proveniente desses Fóruns foi organizado e utilizado em nossas análises realizadas 

à luz das ideias apresentadas por Bairral (2002, 2007). Ao final da pesquisa 

identificamos tipologias discursivas que nos permitiram apontar o surgimento de 

redes argumentativas nas discussões em torno da solução de um dos problemas. 

 
 
 
 
 

Palavras-chave: Interações, Resolução de problemas matemáticos, Fórum de 

discussão, Redes Argumentativas, Aprendizes cegos. 

 
 
 
 



ABSTRACT 
__________________________________________________________                                     

 
 

There are few studies that tackle jointly Mathematics Education, Distance Education 

and Inclusive Education. Considering that the Distance Education can be an 

alternative for people with sensory limitations have access to mathematics, 

developed this research that aims to adapt a general virtual learning environment in 

order to make it accessible to people with sensory limitations. The research 

presented in this paper is part of a project that involves people who are blind, deaf 

and without sensory limitations. In this study we present the results for blind people. 

We opted for the methodology of exploratory research designed to develop, clarify 

and modify concepts and ideas in view of the problem formulation and searchable 

hypothesis, as well as applied research that contributes to practical purposes, 

seeking the more or less immediate solution for problems found in reality. This 

research was organized in three phases: the first phase for the choice of the virtual 

environment, the second devoted to the choice of mathematical problems and the 

third was in charge of (re) design of the environment after the tests prior to the final 

experiment. Three blind subjects who participated in four Discussion Forums took 

part in the applying. The material from these forums was organized and used in our 

analyzes based on the ideas presented by Bairral (2002, 2007). At the end of the 

survey identified discursive typologies that allowed us to point out the emergence of 

networks in argumentative discussions about the solution of one problem. 

 

 

 

 

Keywords: Interactions, Resolution of mathematical problems, Discussion forum, 

argumentative mesh, Blind learners 
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INTRODUÇÃO 
__________________________________________________________ 

 

Vivemos em uma era tecnológica em que as informações chegam de forma 

avassaladora. No entanto, essas informações não chegam a todas as pessoas da 

mesma maneira, é o que ocorre no caso das pessoas com necessidades 

educacionais especiais, particularmente com o deficiente visual (DV).  

Uma das características da informática é promover a inclusão digital de 

pessoas que possuem algum fator de limitação, facilitando sua integração à 

sociedade. No entanto, essa inserção deve ser vista como "desafiadora", visto que 

ainda são poucos os movimentos a favor dessa inclusão. 

Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que há 

aproximadamente 285 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo, 

sendo que, destes, 39 milhões são cegos e 246 milhões possuem baixa visão. 

Desse total, cerca de 90% vivem em Países em desenvolvimento, dentre eles o 

Brasil. A OMS aponta, ainda, que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados 

e até mesmo curados. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o Brasil apresentava, em 2010, ano em que foi realizado o último Censo, cerca de 45 

milhões de pessoas com algum tipo de deficiência permanente: visual, auditiva, 

motora, mental ou intelectual, cada uma de acordo com o seu grau de severidade, o 

que correspondia a aproximadamente 24% da população total do país, 

configurando-se um aumento significativo se comparado ao Censo Demográfico 

realizado em 2000, cujo percentual de pessoas que possuíam algum tipo de 

deficiência girava em torno de 14,5 % da população total. Desses 24%, 35.791.488 

pessoas possuíam algum tipo de deficiência visual1, sendo que, 528.624 declararam 

ser permanentemente incapazes de enxergar; 6.056.684 pessoas declararam ter 

grande dificuldade de enxergar, ainda que, usando óculos ou lentes de contato; 

29.206.180 pessoas declararam ter alguma dificuldade permanente de enxergar, 

ainda que, usando óculos ou lentes de contato. 

                                            
1 Neste trabalho termos como cego, deficiente visual e não vidente serão utilizados em referência a indivíduos 
sem acuidade visual dentro dos padrões normais. 
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Criar possibilidades para a pessoa cega ou com baixa visão estudar, interagir, 

aperfeiçoar-se, capacitar-se e, acima de tudo, sentir-se inserido no contexto 

educacional em que vive, foi o que nos motivou a realizar essa pesquisa. 

Seguindo esse contexto, acreditamos que fazendo o uso da tecnologia, em 

especial, a Educação a Distância online através de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), poderemos propiciar alternativas de estudos à educação 

presencial. 

Com base em nossa experiência com a Educação a Distância (EaD), cremos 

que são diversos os fatores favoráveis associados ao uso da EaD na educação, 

dentre os quais podemos destacar:  

- o atendimento simultâneo de diversos alunos em várias regiões do país; 

- alunos que vivem na mesma cidade em que o curso for ofertado, 

economizarão tempo, não precisando dispor dele para se deslocar de sua casa ao 

local onde é ministrado o curso (em caso de curso presencial), deixando tempo livre 

para outras atividades; 

- o fator econômico, pois não se fará necessário gasto com transportes e 

alimentação; 

- o intercâmbio com pessoas de outras cidades, estados e até mesmo países, 

gerando uma troca benéfica de cultura e trazendo um ganho na qualidade intelectual 

dos alunos. 

Atualmente, o aprendizado é uma das marcas da sociedade tecnológica na 

qual o essencial não é se encher de informações, mas sim, possuir a capacidade de 

pesquisar e avaliar fontes de informação, transformando-as em conhecimento (MAIA 

e MATTAR, 2011). Vale destacar que ao usarmos o termo sociedade estamos nos 

referindo à diversidade de pessoas que ele engloba. Desse modo, para que todos 

tenham acesso a esse conhecimento, algumas ações precisam ser desencadeadas 

a fim de que pratiquemos a inclusão social e digital, em especial das pessoas que 

apresentam limitações sensoriais.  

Nesse sentido, desenvolver esta pesquisa sobre a tríade – Educação 

Matemática, Educação a Distância e Educação Inclusiva - objetiva mostrar que é 
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possível incluir digital e tecnologicamente deficientes visuais na sociedade, 

amenizando a desigualdade social e criando oportunidades para a atualização 

pessoal e profissional, favorecendo o acesso a diferentes tipos de conhecimento. 

Nesta pesquisa utilizamos o ambiente de aprendizagem Moodle2 por 

acreditarmos que ele se configura como um ambiente de aprendizagem, possuindo 

uma série de controles administrativos que auxiliam no gerenciamento do curso e 

dos estudantes, permitindo o uso e a integração de diferentes mídias além da 

impressa, como por exemplo, imagens, vídeos, sons, ampliando as diferentes 

formas de comunicação, além de ser um software livre. 

Partimos da hipótese que os deficientes visuais possuem tanto potencial 

cognitivo quanto que as pessoas que não tem limitação sensorial, tornando 

desafiador tentar responder à nossa questão de pesquisa:  

O uso de problemas matemáticos por participantes cegos favorece as 

interações em Fóruns de discussão, contribuindo para o surgimento de nós 

comunicativos e de redes argumentativas?  

Para responder a essa questão estabelecemos alguns objetivos: 

 Adaptar um ambiente virtual de aprendizagem, de modo a torná-lo 

acessível a todos; 

 Verificar se o uso de problemas matemáticos contribui para o 

surgimento de nós comunicativos; 

 Identificar redes argumentativas que podem surgir nos fóruns de 

discussão a partir dos nós comunicativos. 

Escolhemos trabalhar com a resolução de problemas matemáticos por 

entendermos que o uso de problemas contribui para uma ampla rede discursiva, 

emergindo diversos focos de discussão, além de ajudar no desenvolvimento do 

                                            
2 www.moodle.org.br/ 
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raciocínio lógico do participante. Os participantes foram motivados a buscar soluções 

por meio de interações3 com seus pares e com o professor/tutor. 

Gostaríamos de destacar que esta pesquisa é parte de um projeto maior, que 

envolve o estudo de pessoas com limitações sensoriais em ambiente virtual de 

aprendizagem, fazendo uso da ferramenta Fórum de discussão, cujo objetivo comum 

é fazer adaptações necessárias para que o ambiente virtual Moodle possa ser 

acessível a todos. Neste projeto estão envolvidas outras duas pesquisas em 

andamento.  

Nossa pesquisa teve como participantes pessoas cegas ou com visão 

subnormal. A pesquisa de autoria de Cristiano Bezerra tem como objetivo fazer um 

estudo dos limites e potencialidades da interação no Fórum, quando participantes 

surdos ou com algum déficit auditivo trabalham na resolução de problemas 

matemáticos. A terceira pesquisa, sob responsabilidade do pesquisador Oswaldo 

Ortiz Fernandes Junior, que tem como participantes pessoas sem limitações 

sensoriais, visa estudar o comportamento dos alunos regulares4 ao resolverem 

problemas matemáticos em ambiente virtual de aprendizagem através da ferramenta 

Fórum de discussão.  

Importante ressaltar, que os dados analisados nas três pesquisas foram 

coletados no mesmo ambiente, utilizando os mesmos problemas matemáticos, tendo 

como principal diferencial os participantes e os objetivos a serem alcançados. 

Nos dois capítulos seguintes à Introdução serão apresentados alguns 

conceitos gerais e outros mais específicos, que subsidiaram nossas análises. A 

metodologia, os resultados alcançados e as reflexões finais encontram-se descritos 

nos três capítulos finais desta dissertação. Dessa forma, esta dissertação está 

estruturada da seguinte maneira: 

Capítulo 1: Neste capítulo estudamos conceitos como: acessibilidade, 

deficiência visual no Brasil, tecnologias assistivas, Educação a Distância, ambiente 

virtual de aprendizagem. 

                                            
3 Utilizamos o conceito interação como sendo “as possibilidades de trocas interindividuais que permitem, ainda, 
a comunicação e a conservação do saber, como o confronto e a discussão das observações, experiências e 
pontos de vista diversos (CORRÊA, 2006, p.05). 
4 Estamos considerando como “regulares” as pessoas que não apresentam qualquer limitação sensorial. 
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Capítulo 2: Neste capítulo abordaremos algumas de nossas escolhas quanto 

ao referencial teórico utilizado em nossas análises, bem como, a justificativa pelo 

uso de problemas matemáticos. 

Capítulo 3: Este capítulo apresenta a caracterização, os objetivos e a 

pergunta de pesquisa que nortearam este trabalho, os problemas matemáticos, bem 

como o (re)design do ambiente, o perfil dos participantes, o instrumento de coleta de 

dados, o termo de consentimento livre e esclarecido utilizado e os procedimentos de 

análise. 

Capítulo 4: Este capítulo, baseado no referencial teórico, discute os 

resultados encontrados após a aplicação da proposta. Serão apresentadas análises 

para cada um dos problemas propostos, verificando o surgimento de nós 

comunicativos 5e a formação de redes argumentativas. 

Capítulo 5: Apresenta as reflexões finais a respeito do trabalho realizado. 

Será apresentada uma possível resposta para a pergunta de pesquisa, bem como, 

serão verificados se os objetivos inicialmente estipulados foram alcançados, além de 

recomendações para posteriores trabalhos, oportunidades de melhoria e sugestões. 

O trabalho se encerra trazendo as referências utilizadas, bem como, os 

anexos que se fizeram necessários. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                            
5 A definição para o termo nó comunicativo será apresentado no capítulo 2, página 39. 
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CAPÍTULO 1 
__________________________________________________________                                                  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

Neste capítulo apresentamos alguns temas importantes que são abordados e 

discutidos ao longo desta dissertação. Importante ressaltar que várias definições e 

conceitos foram encontrados acerca desses temas, no entanto, optamos pela 

escolha de autores que realizaram trabalhos com temáticas semelhantes à nossa. 

Tal aproximação facilita uma discussão pertinente aos conceitos apresentados. 

 
 

1.1 O deficiente visual  

O deficiente visual, de acordo com sua limitação visual, pode possuir visão 

subnormal ou ser cego. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

A cegueira é definida como acuidade visual menor que 20/400 
(6/120), ou correspondente a perda de campo visual menor que 10 
graus, no melhor olho com a melhor correção possível. A visão 
subnormal é definida como acuidade visual inferior a 20/60 (6/18), 
mas igual ou melhor que 20/200 (6/60), ou correspondente a perda 
de campo visual menor que 20 graus, no melhor olho com a melhor 
correção possível. (OMS, 2012, p. 01). 
 
 

A visão subnormal também chamada de baixa visão caracteriza-se pelo nível 

de acuidade visual que uma pessoa possui. De acordo com o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC):  

É a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de 
inúmeros fatores isolados ou associados, [...] que interferem ou 
limitam o desempenho visual do indivíduo. A perda da função visual 
pode ser em nível severo moderado ou leve, podendo ser 
influenciada também por fatores ambientais inadequados (BRASIL, 
2001, p.33). 

 
 

 Do ponto de vista educacional, as pessoas com visão subnormal são aquelas 

que apresentam 

desde condições de indicar projeção de luz até o grau em que a 
redução da acuidade visual interfere ou limita seu desempenho. Seu 
processo educativo se desenvolverá, principalmente, por meios 
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visuais, ainda que com a utilização de recursos específicos (BRASIL, 
2001, p.33). 
 
 

A cegueira é a perda total da visão. Na perspectiva educacional, para os 

indivíduos cegos, “o processo de aprendizagem se fará através dos sentidos 

remanescentes (tato, audição, olfato, paladar), utilizando o Sistema Braille, como 

principal meio de comunicação escrita” (BRASIL, 2001, p.33). 

Rezende (2005) retrata o deficiente visual no cenário educacional, focando a 

Educação à Distância. Procura explicar de que maneira foram impulsionadas as 

ideias sobre deficiência visual, destacando que inicialmente eram prestadas 

assistências ao não vidente sem nenhum caráter pedagógico. Considerava-se uma 

evolução o atendimento em instituições exclusivas, deixando-os excluídos do que se 

chama sociedade “normal”. 

Compactuamos com as ideias de Fernandes (2004, p. 17) que afirma que “o 

cego apresenta os mesmos sentimentos e aspirações daqueles considerados 

“videntes”6. Possui, portanto, potencial que precisa ser estimulado e trabalhado a fim 

de possibilitar sua integração no mundo em que vive”. Estas pessoas podem realizar 

as mesmas atividades que as pessoas videntes, tais como trabalhar, estudar, sendo 

que, algumas chegam a morar sozinhas.  Assim, são consideradas cidadãs como 

quaisquer outras. No entanto, possuem dificuldades de inserção no mundo digital. 

Em alguns casos a “exclusão digital” divide a população em dois grupos, os que 

possuem acesso à internet e os que não possuem.  

Na maioria das vezes, para falta de acesso à internet, é dada ênfase ao alto 

custo para as classes mais baixas, caracterizando um limite de cunho econômico. 

Contudo, existe outro fator limitador, menos comentado e divulgado, mas não menos 

importante: a maioria dos sites hoje disponíveis na rede mundial de computadores 

não possui adaptações para atender às necessidades de pessoas com limitações 

sensoriais, o que impede, em nosso caso, que os DV os acessem.  

 

                                            
6 Segundo Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986, p.1775) pessoa que tem o uso da vista (em 
oposição aos cegos). 
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1.2 Acessibilidade 

Segundo Pimenta (et al, 2002 apud REZENDE 2005, p.52). “na sociedade 

atual, o termo acessibilidade é encontrado, na maioria das vezes, ligado a indivíduos 

com algum grau de deficiência.”  

A acessibilidade se estende também ao campo tecnológico onde as páginas 

Web devem ser acessíveis a todos. 

Acessibilidade à Web significa que pessoas portadoras de 
necessidades especiais sejam capazes de usar a Web. Mais 
concretamente, significa uma Web projetada de modo a que estas 

pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de uma 
maneira efetiva com a Web, bem como criar e contribuir com 
conteúdos para a Web.7 

 
 

Sendo assim, pode-se definir acessibilidade na Web como sendo a 

capacidade de uma pessoa utilizar um hardware ou um software, sendo totalmente 

capaz de interagir e principalmente compreender toda a informação disponibilizada 

na web. (THATCHER et al., 2002 apud BACH, 2009, p. 10) 

Tornar a Web acessível significa disponibilizar diversos conteúdos de forma 

flexível a grupos de usuários heterogêneos. Um site só pode ser considerado eficaz 

a partir do instante em que qualquer pessoa possa ter acesso ao seu conteúdo com 

a mesma eficácia (BACH, 2009). Sendo assim, não pode haver diferenças no 

momento do acesso, seja para pessoas que dependam de recursos de 

acessibilidade ou para pessoas que não necessitam desses recursos para chegar à 

informação desejada. 

Segundo Nielsen (2000 apud BACH, 2009, p.11) “entre os problemas de 

acessibilidade graves na Web estão os relacionados a usuários com algum tipo de 

deficiência visual porque a exibição de informação na Web é, em grande parte, 

visual”. 

No entanto, é através da Web que várias barreiras podem ser ultrapassadas, 

pois se considerarmos uma pessoa com algum tipo de deficiência visual, aquela 

facilita o relacionamento, proporciona formas de diversão, oportunidades de trabalho 

                                            
7 

Introdução à Acessibilidade na Web. Disponível em: http://www.maujor.com/w3c/introwac.html. Acesso em: 
06/05/2010. 
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e estudo, além de aumentar o grau de independência do deficiente. (GONZALES, 

2009) 

Algumas tarefas foram facilitadas a partir do uso da Web, tais como: leitura de 

artigos, jornais e revistas, compras de artigos em geral e até mesmo a utilização de 

serviços de banco, ações estas que eram quase impossíveis de ser realizadas, 

sendo que, algumas só se tornavam possíveis graças à ajuda de outras pessoas. 

Essa facilidade adquirida com o uso da Web trouxe uma melhoria na qualidade de 

vida dos deficientes visuais. (LEAL FERREIRA, 2008 apud GONZALES, 2009). 

Para corroborar com a ideia de que é importante discutir sobre acessibilidade, 

principalmente para deficientes visuais, Sonza (2008) procurou estudar os diversos 

aspectos essenciais dos AVA, a fim de atender a usabilidade, a comunicabilidade e 

principalmente a acessibilidade de pessoas cegas ou com baixa visão. Impulsionada 

pelos testes realizados por usuários cegos, a autora conseguiu pontuar os itens 

essenciais para se ter um ambiente virtual com qualidade de uso, atendendo a todos 

os usuários. 

Após realizar as análises, a autora concluiu que, embora os ambientes 

avaliados sejam considerados acessíveis, ainda é possível encontrar falhas em 

alguns deles, porém, mesmo com algumas limitações, esses ambientes são capazes 

de promover a inclusão de pessoas com necessidades sensoriais no “cibermundo”, 

oportunizando-lhes autonomia e principalmente independência. 

Estudos voltados para o aperfeiçoamento de leitores de tela, tais como, o 

Dosvox, o Jaws, o Virtual Vision, entre outros, também foram destaques em seu 

trabalho. Além disso, a autora teve como foco estudos sobre “o desenvolvimento de 

gerenciadores de conteúdo que propiciem interfaces onde o acesso e a navegação 

sejam facilitados por tecnologias assistivas, utilizadas por deficientes visuais”, dando 

ênfase na validação manual dos sites (SONZA, 2008, p. 282). 

 

1.2.1 Tecnologias assistivas 

Segundo Bersch (2008, p. 02), tecnologia assistiva “é um termo utilizado para 

identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar 
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ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 

promover vida independente e inclusão”. 

O principal objetivo da tecnologia assistiva é: 

Proporcionar à pessoa portadora de deficiência maior independência, 
qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação da 
comunicação, mobilidade, controle do seu ambiente, habilidades de 
seu aprendizado, competição, trabalho e integração com a família, 
amigos e sociedade. Pode variar de um par de óculos ou uma 
simples bengala a um complexo sistema computadorizado8. 
 
 

Para Rezende (2005), a tecnologia é um dos mais eficazes meios de integrar 

pessoas com determinadas limitações à sociedade. Especialmente, em seu trabalho, 

é tratado o tema tecnologias assistivas, que tem como objetivo potencializar as 

habilidades de pessoas que possuem algum tipo de limitação, física ou sensorial. É 

considerada tecnologia assistiva qualquer aparato ou ferramenta tecnológica com a 

qual o indivíduo possa interagir. Essa ferramenta pode ser um hardware, um 

software ou mesmo um instrumento desenvolvido em casa, com o objetivo de 

facilitar a vida do limitado.  

Ferramentas adaptativas são todos os instrumentos que proporcionam, de 

alguma forma, um bem estar, uma melhor qualidade de vida, incluindo-os na vida 

social ou mesmo devolvendo-lhes algumas de suas funções motoras perdidas 

(HOGETOP e SANTAROSA, 2002 apud REZENDE, 2005). São vários os exemplos 

de tecnologias assistivas, dentre os quais podemos citar: o treinamento em braile, o 

uso de bengalas e cadeiras de roda, leitores de telas, navegadores textuais e de 

voz, dentre outros. 

A introdução das tecnologias assistivas no ambiente educacional é de 

extrema importância, principalmente quando se tem como objetivo a democratização 

da informação e a redução de barreiras de acesso ao conhecimento para os 

portadores de deficiência visual. 

                                            
8
 Breve introdução ao conceito de Tecnologia Assistiva. Disponível em: 

http://www.assistiva.com.br/Introducao%20TA%20Rita%20Bersch.pdf. Acesso em: 03/05/2010. 
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Simuladores de mouse e leitores de tela são aplicativos utilizados por 

portadores de deficiência para auxiliá-los na interação com o computador. Dosvox9 e 

o MECDasy10 são exemplos desses aplicativos. 

Esses aplicativos podem ser utilizados como facilitadores no processo de 

ensino aprendizagem do aluno, oferecendo maior independência. Apresentamos a 

seguir alguns dos recursos que podem ser utilizados pelos sujeitos ao acessarem o 

AVA deste estudo. 

 

1.2.1.1 Leitor de Tela 

É um software que captura informação em formato textual, armazena e 

converte o texto à medida que vai sendo apresentado na tela ao usuário (BACH, 

2008; GONZALES, 2009). Essa conversão pode ser realizada através de um 

sintetizador de voz, convertendo a informação em áudio ou através de um display 

Braille que representa a informação capturada (SERPRO, 2008; BACH, 2008; 

GONZALES, 2009). 

Para que o leitor interprete corretamente as informações, as páginas web 

devem ser desenvolvidas utilizando os recursos de acessibilidade inseridos em seu 

código fonte (GONZALES, 2009). São exemplos de leitores de tela disponíveis para 

o ambiente Windows: Jaws for Windows11, DosVox/WebVox, MECDasy e 

VirtualVision12. 

 

1.2.1.2. Navegador com voz 

Caracterizado por ser um sistema que permite a navegação na web orientada 

por voz sintetizada, os navegadores de voz são de fácil manuseio e normalmente 

são utilizados para a verificação da acessibilidade de páginas na web (BACH, 2008; 

GONZALES, 2009). Um exemplo de navegador com voz é o Home Page Reader13 

                                            
9
 Disponível em http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/. Acesso em 05/05/2010. 

10
 Disponível em http://intervox.nce.ufrj.br/mecdaisy/. Acesso em 05/05/2010. 

11 Disponível em http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/jaws-downloads.asp. Acesso em 08/10/2010. 
12 Disponível em http://www.virtualvision.com.br/. Acesso em 08/10/2010. 
13 Disponível em http://www.spectronicsinoz.com/product/home-page-reader-version-3/. Acesso em 12/11/2010 
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da IBM, que foi desenvolvido por um cego, Chieko Asakawa, e primeiramente, 

escrito em japonês (THATCHER, 2006, apud GONZALES, 2009, p. 12). 

 

1.2.1.3. Navegador textual 

O navegador textual é uma ferramenta que exibe os conteúdos de uma 

página web somente no formato texto. Esses navegadores dispensam o uso de 

mouses, facilitando a utilização por parte de pessoas que possuem limitações 

sensoriais. Em especial os cegos utilizam esses leitores em conjunto com os leitores 

de tela (BACH, 2008; GONZALES, 2009). Um exemplo de navegador textual é o 

Lynx14, disponível para os ambientes Windows e Mac OsX. 

Algumas ações vêm sendo tomadas, divulgadas e incentivadas pelo governo 

brasileiro no intuito de incluir digitalmente indivíduos com limitações visuais, como, 

por exemplo, facilitar o acesso de deficientes visuais a recursos tecnológicos e 

computacionais, bem como, desenvolver softwares para atender as particularidades 

dos indivíduos cegos. Podemos citar ações importantes do governo brasileiro, como 

a criação da lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiências 

ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; e do decreto 5296, de 02 de 

dezembro de 2004, que regulamenta a lei nº 10.098/00. Essas ações acabaram 

impulsionando e forçando mudanças benéficas às pessoas que possuem 

necessidades especiais, tais como: 

Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação 
deste Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios 
eletrônicos da administração pública na rede mundial de 
computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de 
deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações 
disponíveis. 02/12/05 (BRASIL, 2010, p.38).  
 
 

O parágrafo terceiro do artigo 47 aponta que: 

Os tele centros comunitários instalados ou custeados pelos 
Governos Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem 
possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um 

                                            
14 Disponível em http://lynx.isc.org/. Acesso em 14/11/2010. 
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computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por 
pessoas portadoras de deficiência visual (BRASIL, 2010, p.39).   

 
 

Acreditamos que, além da criação e desenvolvimento de algumas ações, a 

utilização da Educação a Distância como um canal de inclusão e ferramenta 

facilitadora no processo de ensino-aprendizagem pode e deve ser estimulada e 

utilizada. 

 
 

1.3 Educação a Distância 

Embora muitos entendam que a Educação a Distância é uma forma nova de 

ensinar, esse modelo de educação já possui uma longa trajetória. Autores defendem 

que a Educação a Distância possui diversas gerações, mas para este trabalho 

apresentamos a EaD em três gerações, conforme as definições de Maia e Mattar 

(2011). 

A primeira geração caracterizada pelos cursos por correspondência é 

considerada uma das mais antigas formas de Educação a Distância, pois segundo 

Maia e Matar (2011, p.21) “há registros de cursos de taquigrafia a distância, 

oferecidos por meio de anúncios de jornais, desde a década de 1720”. No entanto, 

essa primeira geração aparece efetivamente em meados do século XIX com o 

surgimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação, principalmente 

com a criação dos correios que alavancou o ensino por correspondência. 

O uso de novas mídias e o surgimento das universidades abertas 

caracterizam a segunda geração.  

Um momento importante é a criação as universidades abertas de 
ensino a distância, influenciadas pelo modelo da Open University 

britânica, fundada em 1969, que se utilizam intensamente de rádio, 
TV, vídeos, fitas cassetes e centros de estudo, e em que se 
realizaram diversas experiências pedagógicas (MAIA e MATTAR, 
2011, p. 22). 
 
 

A terceira geração, chamada de EaD on-line, faz o uso de microcomputador, 

de videotexto, de hipertexto, de redes de computadores e, principalmente, das 

tecnologias de multimídia, apresentando assim as características da Educação a 
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Distância on-line (MAIA e MATTAR, 2011, p. 22). Essa nova geração é caracterizada 

por um processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno participativo, interativo, 

colaborativo, autônomo, cooperativo, flexível ao currículo e às estratégias de 

aprendizado. É nesta terceira geração que está inserido o contexto deste trabalho. 

Provavelmente a novidade que produziu um maior impacto na história da 

educação nos últimos anos foi a Educação a Distância, em especial a Educação a 

Distância on-line. Ela oferece novas e diversas oportunidades de acesso à 

educação, independentemente da localização geográfica dos alunos ou dos 

momentos que eles tenham disponíveis para frequentar os cursos, desde que 

atendam às condições mínimas, como por exemplo, ter disponível um computador 

com acesso a internet. 

Rezende (2005, p.44) define em seu trabalho que “Educação a Distância é 

uma modalidade de ensino mediada por diferentes formas de interação e 

funcionalidades que auxiliam na transposição das barreiras físicas e temporais”, 

gerando uma possibilidade de aprendizado tanto para o professor quanto para o 

aluno. 

Embora professores e alunos não estejam presentes fisicamente, eles podem 

estar conectados através do uso das diversas tecnologias e ferramentas. A EaD não 

está baseada apenas na distância física, mas também na separação temporal entre 

alunos, tutores e professores.  

Algumas atividades em EaD ocorrem de forma síncrona15, como chats, vídeo-

conferências e algumas plataformas virtuais, como por exemplo, o second life. No 

entanto, a maior parte das atividades em EaD se desenvolve de forma assíncrona16, 

em que, professores e alunos estão separados no tempo, como fóruns de discussão, 

envio de arquivos, questionários, entre outras. 

A Educação a Distância não é considerada apenas uma substituta da aula 

presencial. Sua usabilidade é caracterizada pela construção do conhecimento, pelo 

                                            
15 A Comunicação Síncrona, entendida como aquela que é realizada simultaneamente, em tempo real, é 
disponibilizada pelos Chats. Disponível em http://www.moodle.ufba.br/mod/resource/view.php?id=14531. Acesso 
em 05/05/2010. 
16 A Comunicação Assíncrona, disponibilizada pelos Fóruns, permite que se poste mensagens, as quais 
entrarão em contato com os outros cursistas na medida em que os mesmos acessarem este recurso. Disponível 
em http://www.moodle.ufba.br/mod/resource/view.php?id=14531. Acesso em 05/05/2010. 
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processo de ensino-aprendizagem, mediado por ferramentas tecnológicas, e pela 

comunicação síncrona e assíncrona que faz com que os sujeitos aprendam de forma 

colaborativa e cooperativa. 

Garcia, em 1997, já usava o conceito de bidirecionalidade. Termo utilizado 

para demonstrar que o conhecimento não se dá em mão única. Na Educação a 

Distância, a construção do conhecimento se faz por meio de trocas entre alunos, 

entre aluno e tutor e entre professor e aluno. Embora a aprendizagem ocorra de 

maneira independente e autônoma, ela não ocorre sem que haja a interação com os 

indivíduos envolvidos no processo. (GARCIA, 1997, apud REZENDE, 2005) 

Diante dessas definições apresentadas, podemos concluir que Educação a 

Distância está estruturada em torno de um aprendizado bidirecional entre os agentes 

envolvidos no processo, em que o fator espaço-temporal é determinante para a 

interação dos sujeitos que, fazendo uso das diversas ferramentas e tecnologias, 

tentam atenuar os problemas ocasionados pelo fato da aula não ser presencial. 

 
 

1.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

Penterich (2010) caracteriza a Educação a Distância de uma década atrás 

como sendo cursos que apresentavam conteúdo em forma de páginas web, em que, 

eram utilizadas versões eletrônicas de livros, quase sem figuras e animações. 

Com o passar dos anos e com a evolução da web, novas ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona foram criadas. Em seguida, foram buscadas 

formas de reunir todas essas ferramentas em um mesmo ambiente, ou seja, os 

recursos de interação, as páginas de conteúdo, as informações geradas pelos 

professores e todas as produções realizadas pelos alunos. Nascia assim o “LMS – 

Learning Management System, ou sistemas gerenciadores de aprendizagem, 

posteriormente também chamados de LCMS – Learning and Content Managment 

System, sistemas gerenciadores de conteúdo e aprendizagem”. (PORTER, 1997 

apud PENTERICH, 2010, p.72). 

Assim, após alterações, adaptações e correções, surgiram os AVA para 

atender às necessidades das instituições, professores e alunos. Porém, o que se 
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percebe, ainda, nos dias atuais, é que em grande parte, os ambientes não estão 

adaptados para atender pessoas que possuem limitações sensoriais. Esse é um 

grande desafio que esperamos que seja superado em breve, para que todas as 

pessoas tenham iguais oportunidades de acesso à educação, seja presencial ou a 

distância. 

Santos (2002 apud REZENDE, p. 50) define AVA “como um espaço fecundo 

de significação, onde os seres humanos e objetos técnicos interagem, 

potencializando-se, assim, a construção do conhecimento, logo, aprendizagem”.  

Para Almeida (2003 apud KENSKI, 2005, p. 76) os ambientes virtuais de 

aprendizagem são: 

 

Sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao 
suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e 
recursos, apresentar informações de maneira organizada, 
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, 
elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados 
objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho 
e espaço em que cada participante se localiza, de acordo com uma 
intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado 
design educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a 

realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no andamento 
da atividade. 
 
 

Outrossim, Bairral (2007, p.18) afirma que “um ambiente virtual de 

aprendizagem deve propor tarefas que constituam situações-problemas abertas e 

que devem ser realizadas em múltiplas fases (resolução em pequenos grupos, 

informe e reflexão), além de utilizar a tecnologia informática”.  

Araújo relata que as primeiras versões de AVA para a educação tinham como 

base quatro estratégias de funcionalidade: 

 

Incorporar elementos já existentes na Web, como correio eletrônico e 
grupo de discussão; Agregar elementos para atividades específicas 
de informática, como gerenciar arquivos e cópias de segurança; Criar 
elementos específicos para a atividade educacional, como módulos 
para o conteúdo e a avaliação; Adicionar elementos de administração 
acadêmica sobre curso, avaliações e relatórios (ARAUJO, 2003, 
apud KENSKI, 2005, p. 77). 
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Esses modelos foram desenvolvidos considerando uma sala de aula 

presencial como referencial, no entanto, com o uso desses ambientes, pode-se 

constatar que se trata de outra abordagem, diferente da tradicionalmente utilizada 

em uma sala presencial. Adaptações e correções foram necessárias para chegar ao 

modelo atual, com características e sentido próprio. 

 

Alguns ambientes da primeira geração foram metáforas para alguns 
modelos de aprendizagem, por exemplo "uma sala de aula virtual". 
No entanto, o uso desses ambientes mostrava que eles eram mais 
do que cópias de estruturas existentes, pois possuíam características 
e sentidos próprios. Os ambientes não são uma repetição de 
processos existentes, ou uma nova forma para a estrutura da 
educação. Eles produzem uma diferença significativa na 
transformação dos processos estabelecidos na Educação (FRANCO, 
2003, p. 60 apud CASTILLO, 2005, p.36). 
 
 

Castillo (2005) afirma que o marco do desenvolvimento dos ambientes virtuais 

se dá no final da década de 90, momento em que os primeiros navegadores web 

foram implementados e época em que se iniciavam os acessos à internet pelas 

empresas. 

Ambientes educacionais começaram a ser desenvolvidos logo após o 

surgimento da web, com isso, empresas e universidades começaram a utilizar esses 

ambientes para a oferta de cursos de graduação, pós-graduação, extensão, cursos 

livres e cursos de capacitação de funcionários. 

Segundo Castilho (2005, p.36) “com as transformações impostas pela 

educação, os ambientes virtuais de aprendizagem agregaram novas funcionalidades 

e elementos. Esses ambientes têm hoje uma preocupação com usabilidade e 

portabilidade”. Essas preocupações remetem à quantidade de usuários que 

acessam o sistema, com o uso das funcionalidades da plataforma, modos de 

exportação de material didático e até mesmo um curso completo. 

Outro fator que não pode ser desprezado quando o assunto é ambientes 

virtuais de aprendizagem é a acessibilidade. Ele é de suma importância, 



31 

 

possibilitando aos AVA proporcionar a educação de forma efetiva e igualitária, de 

maneira a atingir a todas as pessoas. 

Almeida (2006) apresenta algumas ferramentas dos AVA que são utilizadas 

na elaboração de cursos: Fórum, Chat, Agenda, Perfil do usuário, Login do usuário. 

É notável a importância que os ambientes virtuais de aprendizagem vêm 

adquirindo em nossa sociedade nos últimos anos, tanto na questão educativa 

quanto na prática de inclusão e acessibilidade à informação (FRANCISCO, 2008). 

Para Duart e Sangrá (1999 apud BAIRRAL, 2007, p. 17) “ambientes virtuais 

de aprendizagem devem possibilitar flexibilidade, interatividade, inserção e 

vinculação na comunidade virtual constituída, e permitir aos envolvidos o acesso a 

materiais de demais fontes de recursos disponíveis na rede”. 

Além disso, Carneiro e Maraschin (2005 apud BAIRRAL, 2007, p. 18) afirmam 

que “a utilização de ambientes virtuais deve ir além da mera disponibilização de 

material em rede. Compartilhamento de informação e discussão colaborativa devem 

ser objetos de atenção deste tipo de contexto”. 

Estudos, como o de Barwaldt (2008), abordam a utilização das Tecnologias 

da Informação e Comunicação por pessoas cegas, fazendo uso de uma ferramenta 

de interação síncrona com áudio, denominada EVOC. A autora mostra sua 

preocupação com a inclusão social, digital e educacional de pessoas não videntes. 

Ela procurou “desenvolver e validar a ferramenta com recursos de áudio acessível”, 

estruturar uma ferramenta que pudesse se integrar a um AVA e, principalmente, 

verificar a interação que pode ocorrer com usuário e o ambiente quando fazem o uso 

da ferramenta (BARWALDT, 2008). A autora conclui que o estudo traz indícios de 

que o uso da ferramenta promove a interação, além de incluir cegos através da EaD, 

facilitada pelo uso de um AVA. 

Os AVA podem propiciar aos participantes um aprendizado de forma 

colaborativa, onde são compartilhados conhecimentos e informações em atividades 

on-line, escolhendo-se o local, a intensidade, o horário e a maneira de como irão 

estudar, mas tudo com muita responsabilidade e disciplina, pois, embora os AVA 
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permitam certa flexibilidade de tempo, todas as atividades a serem realizadas 

possuem um cronograma com data limite. 

 
 

1.5 O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

O Moodle é considerado um sistema de gerenciamento de aprendizagem ou 

um ambiente virtual de aprendizagem de código aberto. Esse sistema foi idealizado 

por Martin Dougiamas17. Várias e novas versões foram produzidas devido ao grande 

crescimento mundial de usuários. Essas novas versões receberam diversas 

funcionalidades para atender diversas situações de ensino, disponibilizando 

ferramentas de avaliação, comunicação, administração, compartilhamento de 

arquivos e organização. (CASTILLO, 2005) 

Forte componente de comunicação, colaboração, cooperação e participação 

são características desse AVA enquanto sistema de gestão de ensino e 

aprendizagem. Possui como premissa ser um ambiente que facilita a construção do 

conhecimento através do trabalho colaborativo, além de servir para gerir a 

aprendizagem, pois permite a discussão entre grupos de trabalho, bem como, a 

criação de páginas de disciplinas e cursos on-line. Mesmo possuindo um copyright18, 

ele permite que seu código fonte seja alterado, ou mesmo, que sejam desenvolvidos 

e inseridos novos módulos, desde que algumas regras sejam respeitadas, 

satisfazendo algumas necessidades específicas (ALBUQUERQUE, EDMUNDO e 

DAMIÃO, 2006). 

Sua interface é baseada em navegadores de tecnologia simples. Na listagem 

dos cursos, é mostrada uma descrição dos cursos existentes no servidor, incluindo 

acessibilidade para convidados. Os cursos também podem ser categorizados e 

pesquisados (CAMPOS et al 2007 apud FRANCISCO, 2008). 

Ferramentas de comunicação, avaliação, administração e organização, além 

da possibilidade da disponibilização de conteúdos, caracterizam-se como sendo as 

principais características do AVA Moodle. 

                                            
17 Mais informações sobre o autor estão disponíveis em http://dougiamas.com/ 
18 Reserva do direito de propriedade sobre uma obra impressa; propriedade literária ou artística; direitos de 
autor. Disponível em http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/copyright. Acesso em 15/05/2011. 



33 

 

Albuquerque, Edmundo e Damião (2006) definem algumas das principais 

ferramentas do ambiente Moodle: 

Chat: permite a comunicação em tempo real entre alunos e professor/tutor. 

Sua utilização é recomendada para grupos pequenos de alunos. 

Fórum: possibilita discussão e debates entre os alunos e entre estes e o 

professor/tutor. O Fórum é muito utilizado em cursos a distância, pois permite a 

busca por soluções em conjunto, o que pode favorecer o aprendizado e a 

construção do conhecimento. As mensagens podem incluir anexos e são 

visualizadas em diversos formatos. (PULINO FILHO, 2005) 

Glossário: permite que os alunos criem e editem uma página inserindo, de 

forma breve e objetiva, significados de alguns termos, palavras e expressões, 

relacionadas ao curso, funcionando como um dicionário ou uma FAQ19. 

Trabalho: muito utilizada pelo professor/tutor, pois permite propor e receber 

trabalhos submetidos pelos alunos.  

Lição: muito interativa, permite a inclusão do conteúdo de um curso de 

maneira flexível.  

Livro: material de estudo com várias páginas, semelhante ao e-book. Esta 

ferramenta não vem instalada na versão original do Moodle, sendo necessária ser 

instalada pelo administrador do sistema em separado. 

Materiais: são os conteúdos apresentados no curso. Podem ser documentos 

arquivados no servidor, páginas criadas com o uso do editor de textos ou arquivos 

de outros sítios visualizados no ambiente do curso.  

Pesquisa de opinião: permite a execução de uma atividade muito simples. 

Pode ser utilizada para pesquisa de opinião sobre determinado tópico, assim como, 

para obter sugestões de solução de um problema, emitir sugestões, críticas e 

elogios sobre um determinado curso ou disciplina. (PULINO FILHO, 2005) 

Questionário: utilizado para compor e configurar questionários.  

                                            
19

 FAQ é um acrónimo da expressão inglesa Frequently Asked Questions, que significa Perguntas 
freqüentes. 
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Wiki: permite a construção colaborativa e cooperativa de texto por parte dos 

alunos em que é possível, em tempo real ou não, expandir, acrescentar e editar o 

texto que está sendo produzido. 

O Moodle possui o Fórum e o chat como as principais ferramentas de 

comunicação assíncrona e síncrona, respectivamente, sendo utilizadas no 

desenvolvimento de muitos cursos. O AVA não possui a ferramenta de e-mail 

interno, fazendo uso do e-mail externo do aluno (CAMPOS et al, 2007 apud 

FRANCISCO, 2008). 

Entre as diversas pesquisas realizadas que envolvem o AVA Moodle, cabe 

destaque ao trabalho de Rezende (2005) que desenvolveu uma ferramenta 

denominada EASY, na qual seu principal objetivo foi fazer a intermediação entre o 

cego e o AVA Moodle. O autor destaca que a tecnologia é um importante elemento 

no processo de inclusão social. Nesse contexto, o autor desenvolveu uma tecnologia 

que permitiu a interação de pessoas cegas ou com baixa visão com o AVA Moodle, 

possibilitando a criação de novos espaços profissionais através do uso da EaD. Em 

seu trabalho, Rezende (2005) criou canais acessíveis de comunicação, colaborando 

para a integração social e para uma maior independência da pessoa com limitações 

visuais.  

Sua pesquisa trouxe como principais contribuições, a possibilidade de 

pessoas cegas ou com baixa visão, fazendo uso do EASY, interagirem com o 

ambiente virtual de aprendizagem.  

Através dessa interação é possível “desenhar” cursos a distância que visem a 

formação profissional dessas pessoas, além de contribuir para a integração social 

dos não videntes por meio de um canal acessível de comunicação.  

O EASY se constitui em uma interface com o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle. Esse software foi desenvolvido baseado nos padrões de 

acessibilidade, facilitando o acesso dos conteúdos presentes nos AVA. A principal 

função do EASY é servir como mediador entre as pessoas cegas ou com baixa visão 
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e o ambiente virtual, promovendo a criação de um espaço para formação profissional 

e intelectual dos limitados visuais20. 

Seu trabalho deixou importantes sugestões para trabalhos futuros, pois foi 

detectado o potencial que a ferramenta desenvolvida possui para agregar outras 

ferramentas do AVA, tais como a administrativa, responsável por toda a 

infraestrutura de um curso. Também foi identificada a possibilidade da ferramenta 

interagir com outros AVA, aumentando, assim, o leque de possibilidades no 

momento da oferta de um curso. 

Alguns problemas foram identificados, no que tange à acessibilidade, como a 

inclusão de alguns caracteres e o preenchimento de algumas caixas de texto. 

Adequações no material disponibilizado também foram necessárias. Evitou-se a 

utilização de imagens e smiles de frases muito pontuadas, bem como, do uso 

excessivo de exclamações. 

Embora alguns problemas tenham sido identificados e algumas lacunas não 

tenham sido preenchidas na pesquisa de Rezende (2005), o saldo de seu trabalho 

foi positivo. A ferramenta desenvolvida possibilitou interação, facilitando a 

acessibilidade, o que foi certificado pelo avaliador de sites Da Silva21
 que pontuou de 

forma positiva todos os itens avaliados. 

No próximo capítulo apresentamos o porquê do uso da ferramenta Fórum de 

discussão como ferramenta de análise e as possíveis intervenções22 que podem 

ocorrer num Fórum de discussão mediado por um professor/tutor. Apresentamos, 

outrossim, como ocorre a constituição dos nós comunicativos, fundamentais para 

alicerçar nossas análises e, por fim, as justificativas e a importância do uso da 

resolução de problemas em nossa pesquisa. 

 

 

                                            
20

 EASY: Interface para Mediar as Interações dos Deficientes Visuais com o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle. Disponível em http://www.easy.pro.br/portugues.htm. Acesso em 17/05/2011. 
21 O "Da Silva" é um avaliador. Um avaliador é um software que detecta um código HTML e faz uma análise do 
seu conteúdo, verificando se está ou não dentro de um conjunto de regras. No nosso caso, a análise é feita 
usando as regras de acessibilidade do WCAG e E-GOV. Disponível em http://www.dasilva.org.br/. Acesso em 
20/05/2011. 
22 Utilizaremos em nosso trabalho o termo intervenção para nos referirmos as mensagens enviadas pelos 
participantes nos fóruns de discussão. 
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CAPÍTULO 2 
__________________________________________________________                                                 

NOSSAS ESCOLHAS 
 

O segundo capítulo desta dissertação apresenta algumas de nossas escolhas 

quanto ao referencial teórico adotado para as análises, bem como, a justificativa de 

se trabalhar com a resolução de problemas matemáticos. 

 
 

2.1 O uso do Fórum de discussão 

Nesta pesquisa, optamos por trabalhar com a ferramenta Fórum de 

discussões do AVA Moodle, pois, assim como Batista e Gobara (2010), entendemos 

que ela consiste em um instrumento virtual de aprendizagem, permitindo a interação 

entre os participantes, contribuindo assim, para a construção coletiva e colaborativa 

do conhecimento. 

Nesse sentido, Bairral (2007, p.71) define Fórum como “uma ferramenta 

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

da discussão com um tempo próprio para reflexão e resposta”. Além disso, define-o 

como sendo 

um espaço de socialização contínua de práticas nas quais os 
interlocutores podem utilizar e integrar, diferentemente, informações 
do próprio cenário ou de fora dele. Além de ser um local com 
possibilidade temporal flexível, é também um espaço de imersão 
colaborativa na discussão, que pressupõe uma confiabilidade no 
coletivo virtual e exige dos profissionais sensibilidade e aceitação 
para propor e discutir perspectivas educacionais variadas (BAIRRAL, 
2007, p.80) 

 
 

Dentro da mesma perspectiva, Oliveira (2010, pp. 3-10) aponta o Fórum como 

um “espaço mediador das reflexões coletivas e de ocorrência de interações e parece 

ser o instrumento mais adequado para o aprofundamento reflexivo dos usuários”. 

Nesse espaço, todas as contribuições e colaborações que ocorrem de forma 

textual e assíncrona são submetidas às críticas de todos os participantes, 

promovendo uma forte interação, o que pode gerar um novo conhecimento sobre o 

assunto em discussão (Oliveira, 2010).  
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Concordamos com o ponto de vista de Batista e Gobara (2010, p.03) que 

entendem que, “o Fórum por si mesmo não promove a interação. Essa só pode ser 

efetivada a partir da intencionalidade dos professores e alunos associada a um 

objetivo maior que é o alcance do conhecimento”, sendo considerado “como espaço 

de compartilhamento de informações e construção do conhecimento” (LINDEN et al, 

2007, p. 12). 

Nesse contexto, entendemos o Fórum de discussão como sendo um espaço 

em que é possível mediar reflexões de um grupo e onde podem e devem ocorrer 

interações entre os participantes, tendo como base leituras, pesquisas e 

experiências próprias. Essas interações podem contribuir para o surgimento de nós 

comunicativos, podendo culminar na criação de redes argumentativas. 

 

2.1.1 Intervenções em fóruns de discussão 

O Fórum de discussão é uma ferramenta detentora de uma interface muito 

rica, potencializadora da construção colaborativa, cooperativa e dialógica. Bastante 

utilizada em cursos que são oferecidos através da modalidade a distância, possui 

como objetivo propiciar interações entre os alunos e entre estes e o professor 

(SILVA, 2006 apud DUARTE e FARIA, 2010). 

Essas interações que ocorrem nos Fóruns de discussão, definidas por Bairral 

(2007, p.73) como “sequências não necessariamente lineares, de ações 

profissionais que favorecem o estabelecimento de uma rica e complexa relação 

semântica entre os interlocutores”, serão por nós diferenciadas neste trabalho do 

que chamaremos de intervenções. Nestas, não há necessidade de ter a devolutiva 

de uma mensagem deixada no Fórum, sendo que, a troca de intervenções entre dois 

ou mais participantes se caracteriza como uma interação. 

Para que as intervenções ocorram de forma satisfatória, favorecendo os 

aspectos apontados por Bairral, é necessário criar um design para os Fóruns, que 

consiste basicamente em três momentos: leitura, redação e perguntas. É 

imprescindível que se faça uma leitura cuidadosa, evitando, assim, problemas de 

compreensão e interpretação. Isto pode levar o aluno a uma correta reflexão. 
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No que diz respeito à redação, acreditamos que, quando trabalhamos com 

Fórum de discussão, é importante que as mensagens sejam curtas e com 

argumentos adequados. É preferível enviar diversas mensagens curtas a poucas e 

longas mensagens, pois estas podem acabar desestimulando a leitura, tornando-se 

pouco objetivas. Uma opção seria limitar o tamanho das mensagens como, por 

exemplo, estipulando um número máximo de palavras por postagem. Em nossa 

pesquisa não limitamos o tamanho das mensagens nem a quantidade de caracteres 

por intervenção, no entanto tivemos o cuidado de não trabalhar com mensagens 

longas.  

Dar respostas à intervenção de um participante é outro ponto que merece 

destaque e muito cuidado, pois sempre que uma questão for respondida é 

aconselhável que essa resposta seja uma pergunta, utilizando questões 

interessantes, que despertem nos participantes um momento de reflexão, podendo 

ajudá-los na aprendizagem ou assimilação de determinado conteúdo. Esse tipo de 

intervenção foi utilizado em nossa pesquisa, uma vez que, procuramos sempre 

despertar o interesse do participante em busca de suas próprias soluções. Vale 

destacar a importância de fazer revisões do texto antes de enviá-lo ao Fórum, pois é 

muito desagradável ler mensagens com erros de grafia.  

Desse modo, as intervenções que utilizamos em nossos fóruns não foram 

previsíveis, ou seja, não estipulamos quais intervenções seriam feitas, mas sim, 

como elas poderiam ocorrer. Não demos as soluções para os problemas, pois 

sempre trabalhamos com perguntas que aguçassem e despertassem a curiosidade 

do aluno para que este fosse em busca de uma solução possível. 

Além de algumas intervenções de cunho específico que pudessem ocorrer 

durante a resolução dos problemas matemáticos, também trabalhamos com 

intervenções gerais, que serviriam para qualquer problema proposto, assim como 

propõe Polya (1978), onde destacamos: Quais são as incógnitas? Quais são os 

dados? Faltam dados? Quais são as condições? Quais fórmulas posso utilizar? 

Quais algoritmos posso utilizar? Já viu algum problema correlato? Conhece algum 

problema que poderá lhe ser útil? Conhece este problema apresentado de uma 

forma diferente? O que você quer dizer quando afirma que.....? Qual a relação entre 
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...... e ...... ? Você poderia explicar isto de outra maneira? Qual é a sua suposição 

aqui? Você pode explicar a sua linha de raciocínio? Como você chegou a esta 

conclusão? 

Algumas dessas perguntas foram utilizadas em nossas intervenções de 

acordo com as necessidades e com o desenrolar do Fórum. 

“Uma pergunta bem feita pode nos ajudar a organizar a informação, avaliar as 

nossas ideias atuais e criar novas ideias. As perguntas possuem o objetivo 

específico de ajudar o processo de aprendizagem” (COSTA e MARINS, 2011, p.07). 

Ajudamos a trilhar o caminho, mas nunca mostramos qual deveria ser 

seguido, pois acreditávamos que com essas intervenções os alunos teriam mais 

sucesso na busca por soluções aos problemas, além de ajudá-los na construção do 

conhecimento. 

 

2.2 Constituição de nós comunicativos em fóruns de discussão 

Baseamo-nos, nesta pesquisa, no modelo de análise que Bairral (2002, 2007) 

empregou em sua obra para analisar as interações que ocorrem em um Fórum de 

discussão. Em seu trabalho, o autor ressalta a importância de identificar os nós 

comunicativos que ocorrem nessas interações. 

Para realizar as análises, nossas intervenções foram organizadas em dois 

esquemas, idealizados a partir dos modelos de Bairral (2002, 2007). O primeiro 

esquema apresenta de forma organizada e linear a sequência das intervenções dos 

Fóruns. Utilizamos esse esquema, também, para apresentar as tipologias 

discursivas que surgiram ao longo dos Fóruns. O segundo esquema procurou 

apresentar a dinâmica de como ocorreram as intervenções, bem como, identificou o 

surgimento de nós comunicativos e de redes argumentativas no decorrer dos 

Fóruns. 

Nós comunicativos são definidos por Bairral (2007, p. 70) como sendo 

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

ressignificado pelos interlocutores ao longo do debate, podendo ser gerados a partir 

de diferentes links hipertextuais”. Ou seja, a interação é concebida através de 
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conexões hipertextuais estabelecidas através de links hipertextuais que se 

subdividem em três tipos: hierárquicos, conceituais e referenciais. 

Os links hierárquicos definem-se como sendo aqueles que para se chegar ao 

nó seguinte, obrigatoriamente deve-se ter passado pelo nó anterior, caracterizando-

se como um pré-requisito, onde existe uma relação de ordem e interdependência 

entre eles. Os links conceituais são caracterizados por um nó central que está ligado 

e definido por outros nós, podendo ser apoiado por um grupo de nós, que se 

complementam e se apoiam. Os links referenciais possuem uma relação de 

igualdade entre si. Neste caso, uma informação entre dois nós pode ser interpretada, 

independente da existência de outros nós (JONASSEN, 1986, apud BAIRRAL, 

2007). 

O modelo de Bairral (2007, p. 72) consiste em “analisar intervenções e 

contribuições da dinâmica interativa em Fóruns de discussão para a formação de 

professores”. Em nosso caso, os usuários não foram professores, e sim, pessoas 

cegas ou com limitações visuais. Deste modo, utilizamos apenas algumas das 

intervenções identificadas por Bairral em seu modelo.  

Bairral (2002, 2007) organiza as intervenções de acordo com o tipo de 

discurso, sendo: descrição metodológica (Dm), análise do conteúdo matemático 

(Ac), argumentação dedutiva (Ad) etc. O autor considera dois enfoques de reflexão 

crítica: de ideia geral (Vg) e particularizada (Va), ou seja, aquela que apresenta e 

analisa exemplos particulares. Tipologias articuladas ao direcionamento do debate e 

ao compromisso coletivo: ideias socializadas para todo o grupo (G), para professor 

(P) ou como justificativa própria (Jp). 

Para apresentar de forma mais clara e organizada, o autor distribuiu os tipos 

de discurso de acordo com as especificidades, como podemos constatar na Figura 

2.1. 
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 Figura 2.1 – Identificação de tipologias discursivas no Fórum de Discussão 
Fonte: Bairral (2002, p. 179 e 2007, p.73) 

 
 

Em nosso trabalho propusemos um modelo semelhante ao empregado por 

Bairral (2002, 2007), porém fizemos adaptações, adequando o modelo às nossas 

especificidades. 

O autor ainda faz uso de outro recurso para a análise com o objetivo de 

sintetizar os dados a serem analisados. Ele utiliza as informações mais importantes, 

constantes na intervenção compilando-as e organizando-as para apresentá-las de 

forma mais clara e objetiva  
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Figura 2.2 - Exemplo da página do Fórum de Discussão 

Fonte: Adaptado de Bairral (2007, p. 74) 

 
 

Ao organizar algumas intervenções do Fórum de discussão em um arquivo de 

texto (word), seguimos a proposta de Bairral (2002, 2007) que afirma que os três 

primeiros procedimentos podem ser realizados de forma concomitante e assim o 

fizemos.  

A seguir apresentaremos as primeiras mensagens23 do Fórum de 

apresentação. 

 

                                            
23 As intervenções do Fórum foram transcritas na íntegra, portanto é possível encontrarmos erros de grafia. 

Foto, 
nome, 
data, hora  
e tema em 
debate 

Procedimentos 
 
1. Criação de um arquivo Word para as 
intervenções do Fórum, numerando-as e 
codificando-as. 
 
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 
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Figura 2.3 - Exemplo de edição e identificação de tipologias de mensagens no Fórum  

Fonte: Adaptado de Bairral (2007, p. 75) 
 

A codificação da primeira intervenção apresentada na Figura 2.3 significa que 

o participante Carlos fez uma intervenção no Fórum de apresentação, sendo que, os 

números 1 e 1 representam, respectivamente, primeira intervenção do participante 

Carlos e primeira intervenção no Fórum. A próxima intervenção ilustrada na Figura 

2.3 descreve a intervenção deixada pelo participante Hugo no Fórum de 

apresentação, e os números 1 e 2, representam, respectivamente, a primeira 

intervenção de Hugo e a segunda deixada no Fórum de apresentação, assim 

ocorrendo para as demais intervenções. Esse tipo de codificação facilitou a 

organização das intervenções que ocorreram nos Fóruns. 
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Utilizamos as mesmas classificações para as intervenções empregadas por 

Bairral (2007), distinguindo-as entre informativas e argumentativas. As primeiras 

possuem apenas um caráter de divulgação, não havendo uma reflexão crítica sobre 

o tema em discussão, enquanto as segundas, possuem um caráter contextual, onde 

é possível haver uma discussão detalhada ou aprofundada sobre um tema. 

Interações com intervenções argumentativas que circundam um nó comunicativo 

compõem uma rede argumentativa. 

Em suma, em uma argumentação dedutiva, o interlocutor pergunta, 
reflete sobre uma aportação anterior acrescentando outras 
informações e questionamentos, bem como sugere uma possível 
solução (BAIRRAL, 2007, p. 76). 
 
 

Para ilustrarmos essa ideia trazemos uma intervenção onde o participante 

Hugo apresentou dúvida, analisou o conteúdo matemático, buscou companheiro 

para realizar trabalho conjuntamente e provocou o grupo. (Figura 2.4) 

 
Figura 2.4 – Identificação de tipologias de discurso em uma mensagem do Fórum 

Fonte: Adaptado de Bairral (2007, p. 76) 
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A mensagem da Figura 2.4 mostra a reflexão que o participante Hugo fez 

sobre o primeiro problema proposto. Pela sequência de sua mensagem podemos 

identificar o desenvolvimento de seu raciocínio, onde ele apresentou uma dúvida 

explicitando um conflito cognitivo ao pedir ajuda aos companheiros. Essa é uma 

típica intervenção para o grupo, não caracterizando, portanto, uma justificativa 

própria (BAIRRAL, 2007). 

Bairral (2007), para realizar as análises, organizou as intervenções dos 

Fóruns em três esquemas que, de acordo com os objetivos de estudo, 

proporcionavam diversificadas informações onde o autor estava interessado em: “(a) 

descrever o tipo de discurso das intervenções e suas influencias no debate; (b) 

identificar nós comunicativos e a tipologia de uma reflexão docente crítica, e (c) 

analisar aspectos (geométrico, estratégico, afetivo-atitudinal) do conhecimento 

profissional presentes nos nós”. Em nosso estudo nos concentramos em identificar 

os nós comunicativos, bem como, as tipologias discursivas presentes nas 

intervenções. 

Apresentaremos um exemplo para o esquema 1 utilizado por Bairral (2002, 

2007), pois, nele nos inspiramos para a elaboração de nossos esquemas.  

 
Figura 2.5 – Tabela apresentando as tipologias discursivas e o conhecimento 

referencial base presentes nas ações dos participantes. 
Fonte: Bairral (2002, p. 183 e 2007, p. 78) 

 
Em nosso modelo, apresentamos as tipologias escritas por extenso, bem 

como, um pseudônimo para cada participante, facilitando a compreensão do leitor. 
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Assim como no estudo desenvolvido por Bairral “a análise da tipologia 

discursiva das interações no Fórum permitiu perceber que nós comunicativos geram 

intervenções argumentativas” (BAIRRAL, 2007, p. 79). E estes, por sua vez, ajudam 

a criar uma gama de conexões, e identificar quais ideias matemáticas estão por trás 

de cada intervenção. E é nesta definição que nos sustentamos no momento de 

nossas análises. Consideramos o nó comunicativo como sendo a intervenção que 

agrega um determinado assunto ou conteúdo matemático que gera, a partir dela, 

uma ampla rede argumentativa. 

 
 

2.3 Resolução de Problemas 

A Matemática se caracteriza como uma área do conhecimento que surgiu a 

partir dos problemas que o homem encontrava, dessa forma é possível estabelecer 

uma forte relação entre a matemática e a resolução de problemas. 

É aconselhável que o trabalho com a resolução de problemas seja inserido 

desde o inicio da escolaridade e que seja realizado de forma constante. Nesse 

contexto, o aluno se configura como sendo o sujeito ativo de sua aprendizagem e o 

professor assume o papel de mediador, onde deverá propor desafios e 

questionamentos, fornecendo subsídios aos alunos, para que possam interagir com 

seus colegas com o objetivo de construir seu conhecimento. 

Pozo (1998, p. 09) afirma que: 
 

Entre as muitas finalidades que estimulam as mudanças 
educacionais em desenvolvimento, talvez o que melhor reflita o 
espírito psicopedagógico da reforma educacional seja a de promover 
nos alunos a capacidade de aprender a aprender.  

 
 

Fazer com que o aluno exercite o raciocínio lógico e não apenas o uso de 

regras na resolução de problemas é fundamental na aprendizagem da Matemática, 

pois permite ao aluno pensar por si só diante dos questionamentos. 

É desejável despertar nos alunos o interesse e a curiosidade pelos 

conhecimentos matemáticos, fazendo com que, ao resolverem problemas 

descubram novas maneiras e métodos de resolução, motivando-os à busca de 
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diferentes maneiras de resolver o mesmo problema, desenvolvendo assim a 

capacidade de solucionar qualquer problema que lhe for proposto. 

Para a resolução de um problema é necessário criar uma sequência de ações 

ou operações para alcançar o resultado desejado. Polya (1978) e Pozo (1998) 

propõem que alguns passos determinados devem ser seguidos, o que se caracteriza 

como um processo complexo. Assim destacamos: 

a) A compreensão do enunciado. Para que isso ocorra é aconselhável fazer 

alguns questionamentos aos alunos, tais como, quais são as incógnitas? Quais são 

os dados? Faltam dados? Quais são as condições? Quais fórmulas posso utilizar? 

Quais algoritmos posso utilizar? 

b) A concepção de um plano. Neste caso algumas perguntas são pertinentes 

para auxiliá-lo na construção de um plano de execução, dentre as quais 

destacamos: já viu algum problema correlato? Conhece algum problema que poderá 

lhe ser útil? Conhece este problema apresentado de uma forma diferente? 

c) A execução desse plano. Neste momento é recomendado que o aluno 

demonstre que o passo está apropriado e que é possível demonstrar que ele está 

correto, concretizando seu aprendizado; 

d) A validação da solução alcançada. Esse procedimento é importante, pois 

possibilita a verificação de todos os procedimentos e métodos utilizados, onde será 

possível simplificá-los para utilizações futuras, além de refletir sobre todo o processo 

realizado, transpondo todo o aprendizado adquirido com esse problema, de modo a 

aplicá-lo na resolução de outras situações-problemas; 

Os questionamentos do primeiro e segundo passos foram utilizados em 

nossas intervenções nos fóruns a fim de ajudar o participante a encontrar o caminho 

para propor uma solução. 

Bairral (2007) afirma que um ambiente de aprendizagem deve propor tarefas 

que constituem situações-problemas abertas e que devem ser realizadas em 

múltiplas fases (resolução em pequenos grupos, informe e reflexão), além de utilizar 

tecnologia informática. 
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Baseando-se na afirmação de Bairral (2007), procuramos não enfatizar um 

conteúdo matemático específico, pois “a solução de problemas se baseia num 

processo relativamente geral e independente do conteúdo, que pode ser ensinado 

de maneira mais ou menos formal e logo transferido a diversas áreas do 

conhecimento” (POZO, 1998, p. 31). 

Dos quatro problemas trabalhados com os participantes, um deles se 

caracterizava como um problema fechado, pois admitia apenas uma resposta 

satisfatória. Esse tipo de exercício é facilmente resolvido seguindo uma sequência, 

um passo a passo, na maioria das vezes um algoritmo numérico.  

Os demais tinham como característica comum serem problemas de pesquisa 

aberta, pois esse tipo de problema não exige uma única estratégia para ser 

resolvido, tendo como principal característica incentivar a conjectura por parte dos 

alunos, além da [...] “apresentação de situações abertas e sugestivas que exijam dos 

alunos uma atitude ativa e um esforço para buscar suas próprias respostas, seu 

próprio conhecimento” (POZO, 1998, p. 09). 

Para Pozo (1998, p. 25) tarefas ou situações abertas que admitem soluções 

diversas são chamadas de problemas. O autor apresenta alguns procedimentos 

heurísticos de solução de problemas: 

- realizar tentativas por meio de ensaio e erro; 
- aplicar a análise meios-fins; 
- dividir o problema em subproblemas; 
- estabelecer submetas; 
- decompor o problema; 
- procurar problemas análogos; 
- ir do conhecido ao desconhecido.  

 

Acreditávamos que o uso dos problemas abertos em nossa pesquisa 

facilitaria e contribuiria para a ocorrência de uma forte interação nos fóruns de 

discussão, pois, por se tratar de problemas que não dispunham de apenas uma 

solução, os participantes iriam trocas ideias em busca do maior número de soluções 

ou da melhor solução para determinado problema. 

Para chegar às possíveis soluções dos problemas apresentados os 

participantes poderiam adotar algumas estratégias, dentre elas vale destacar: 
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 Tentativa e erro: esse tipo de estratégia envolve a aplicação de 

operações relacionadas às informações dadas; 

 Padrões: para se chegar à solução dos problemas, generaliza-se a 

partir de alguns casos particulares do problema; 

 Resolver um problema mais simples: parte, temporariamente, de um 

problema complicado para uma versão mais simples; 

 Trabalhar em sentido inverso: essa estratégia parte dos resultados, do 

objetivo, e não dos dados do problema; 

 Simulação: essa estratégia consiste em coletar dados, realizar um 

experimento, tomar uma decisão baseada na análise dos dados. 

Baseados nas ideias de Pozo (1998, p. 25) procuramos utilizar algumas 

técnicas que pudessem ajudar a compreender melhor os problemas: 

Fazer perguntas do seguinte tipo: existe alguma palavra, frase ou 
parte da proposição que não entendo? Qual é a dificuldade do 
problema? Qual é a meta? Quais são os dados que estou usando 
como ponto de partida? Conheço algum problema similar? 
Tornar a propor o problema usando seus próprios termos. 
Explicar aos colegas em que consiste o problema. 
Modificar o formato da proposição do problema (usar gráficos, 
desenhos, etc) 
Quando é muito geral, concretizar o problema usando exemplos. 
Quando é muito específico, tentar generalizar o problema.  
 
 

Tivemos a preocupação de diversificar os tipos de problemas e as estratégias 

envolvidas na resolução de cada um, possibilitando que os participantes buscassem 

alternativas para as soluções, procurando fazê-los agir como seres ativos desse 

processo, compartilhando e analisando reflexões e resultados. 

Embora não tenhamos trabalhado com um conteúdo matemático específico, 

entendemos que:  

A solução de problemas tem um caráter essencialmente 
procedimental como conteúdo educacional, já que exige que os 
alunos coloquem em ação uma sequência de passos de acordo com 
um plano preconcebido e orientado para alcançar uma meta (POZO, 
1998, p. 140). 
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Nossa expectativa era que a discussão sobre os diferentes procedimentos 

empregados para resolver especialmente os problemas abertos, favorecesse a 

interação entre os participantes e que esta facilitasse a identificação dos nós 

comunicativos, pois, quanto maior o número de interações, maior a probabilidade de 

surgir uma ampla rede argumentativa em torno de algum assunto, dúvida, 

inquietação ou conteúdo específico. 

Vale destacar que a discussão deste capítulo contribuiu muito para o modelo 

de análise que utilizamos, bem como para a escolha da metodologia e da descrição 

dos procedimentos metodológicos, que são apresentados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
__________________________________________________________ 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo apresentamos a caracterização da pesquisa, os problemas 

matemáticos, o (re)design do ambiente, o perfil dos participantes, o termo de 

consentimento livre e esclarecido utilizado no inicio da pesquisa, o instrumento de 

coleta de dados, bem como, os procedimentos de análise. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

Dentre as possíveis metodologias que poderíamos utilizar em nosso estudo, 

optamos pelo uso da pesquisa aplicada que contribuiu para fins práticos, visando a 

solução mais ou menos imediata de problemas encontrados na realidade. Neste tipo 

de pesquisa, o pesquisador se propõe a participar, compreender e interpretar as 

informações, sem a preocupação de generalização. 

A exemplo dos métodos investigativos utilizados nas pesquisas aplicadas, 

podemos considerar nosso estudo qualitativo, pois “se fundamenta em dados 

coletados em interações sociais ou interpessoais com o objetivo de compreender os 

significados que sujeitos e/ou pesquisadores atribuem ao fato, ao invés de sua 

mensuração” (UTSUMI et al, 2008, p.04). 

É importante ressaltar diferenças metodológicas existentes entre pesquisa 

quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa, na maioria das vezes, envolve um 

grande número de participantes e utiliza escalas numéricas para validação ou não, 

através de testes estatísticos. Já a pesquisa qualitativa possui a representatividade 

da amostra definida pelo domínio e experiência do pesquisador sobre a população 

em estudo. Normalmente os dados são colhidos através de entrevistas, na maioria 

dos casos, fazendo o uso de perguntas abertas, individuais ou em grupos, 

observação, entre outras técnicas (UTSUMI et al, 2008). Em nossa pesquisa 

utilizamos para coleta de dados a ferramenta fóruns de discussão. 

No que tange ao objetivo geral, a metodologia utilizada nesta pesquisa pode 

ser classificada como exploratória, já que “não existe trabalho científico anterior, pois 
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fundamentalmente se está buscando um conhecimento sobre o tema, uma vez que 

este não foi ainda objeto de pesquisa” (UTSUMI et al, 2008, p.06).  

Além de ter apresentado grandes dificuldades de encontrar referenciais que 

discutissem a tríade por nós estudada (Educação a Distância, Educação Matemática 

e Educação Inclusiva), encontramos apenas estudos que abordavam duas a duas 

essas áreas, por exemplo, trabalhos que versavam sobre Educação a Distância e 

Educação Matemática, Educação Matemática e Educação Inclusiva e Educação a 

Distância e Educação Inclusiva, o que nos leva a encarar nosso trabalho como 

original, que poderá servir de base para estudos futuros. 

 
3.2 Problemas Matemáticos 

Antes de chegarmos aos problemas utilizados na aplicação final de nossa 

pesquisa, tínhamos a nossa disposição oito problemas, todos adaptados do site 

Somatemática24, dos quais, quatro foram utilizados durante as fases de testes. 

Nessas fases não tivemos a preocupação de utilizar problemas abertos, no 

entanto alguns dos problemas trabalhados apresentavam mais de uma solução 

possível. 

A seguir apresentaremos um quadro com os problemas. 

N
o
 Descrição do problema Possíveis soluções 

1 Corte um bolo em 8 pedaços, fazendo apenas 3 
movimentos (3 cortes). 

1º corte: sobre um dos diâmetros do 
círculo 
2º corte: ortogonal ao primeiro corte e 
passando pelo centro do círculo 
3º corte: paralelo à base do bolo 
passando pelo centro do bolo. 

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. 

(4 + (4/5)) * 5, 

{(5+5)-4}*4,  

(5.5)-(4/4) 

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? 

Considerando que a turma tem h meninos 
e m meninas, temos 2h + 2m igual ao 
número total de balas e h + 5m também é 
igual ao total de balas. 
Igualando as duas expressões temos: 2 h 
+ 2 m = h + 5m ---> h = 3m 
Para cada três mulheres temos 1 homem, 
portanto 75% da turma são de meninos e 
25% da turma são de meninas. 

                                            
24 Mais informações poder ser obtidas através do site www.somatematica.com.br 
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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? 

Sendo g o preço da garrafa e r o preço da 
rolha, temos: 
g + r = 1,20 e g = r + 1 
Podemos montar o sistema de equações: 
g + r = 1,20 e g - r = 1,00 
Somando as duas equações temos: 2 g = 
2,20 ---> g = 1,10 e r = 0,10 
Portanto, a garrafa custa R$ 1,10 e a 
rolha custa R$ 0,10 

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 (+, -, *, /). 

100 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 * 9 
100 = 1 + 2 * 3 + 4 * 5 - 6 + 7 + 8 * 9 
100 = 1 + 2 * 3 + 4 + 5 + 67 + 8 + 9 

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? 

Colocando os dois relógios para funcionar 
ao mesmo tempo e deixaria o ovo fora da 
água que o cozinharia. 
Quando o relógio de 3 minutos terminar 
de escoar a areia terá passado três 
minutos, nesse instante eu colocaria o ovo 
para cozinhar. Quando o outro relógio 
terminar de escoar a areia, terão 
passados os 2 minutos restantes desse 
relógio e o ovo estará cozido. 
 

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? 

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. 
Portanto o coelho dará infinitos saltos, 
pois a menor distancia que ele possa 
estar da comida. irá sempre haver a 
metade da mesma. 

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? 
 

Ele deve cortar a barra uma vez, sendo 
que o primeiro pedaço deverá ter 1/7(um 
sétimo) da barra total.  
Em seguida, deve cortar pela segunda e 
ultima vez, sendo que cada parte deverá 
ter respectivamente 2/7(dois sétimos) e 
4/7(quatro sétimos) do total da barra.  
Então, o pagamento deve ser feito da 
seguinte forma: 
1ª diária: paga com 1/7 da barra.  
2ª diária: paga com 2/7 da barra e recebe 
o 1/7 da barra de volta.  
3ª diária: paga novamente com 1/7 da 
barra.  
4ª diária: paga com 4/7 da barra e recebe 
de volta 3/7 da barra (sendo dois 
pedaços: 1/7 e 2/7 da barra). 
5ª diária: paga com 1/7 da barra 
novamente. 
6ª diária: paga com 2/7 da barra e recebe 
1/7 da barra de volta.  
7ª diária: paga com 1/7 da barra. 

Figura 3.1 – Problemas propostos no AVA na fase de testes 
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Os problemas escolhidos para o design final do ambiente foram 

cuidadosamente selecionados para evitar possíveis buscas de soluções na internet, 

o que ocorrera durante a fase de testes. Gostaríamos de destacar um dos quatro 

problemas propostos, que foi gentilmente cedido pelo professor Arthur B. Powell25 e 

adaptado para atender nossos objetivos. Esse será o problema de número dois que 

apresentamos na Figura 3.2. A seguir exibimos os problemas selecionados, bem 

como algumas possíveis soluções. 

 
 

N
o
 Descrição do problema Possíveis soluções 

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.” 

6º linha: 1, 5, 10, 10, 5 e 1 
7º linha: 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1 
Padrão na soma: a soma dos números de 
uma linha é sempre o dobro da soma dos 
números da linha imediatamente anterior, 
ou seja: 
1º linha: 1 
2º linha: 1+1=2 
3º linha: 1+2+1=4 
4º linha: 1+3+3+1=8 
5º linha: 1+4+6+4+1=16 
6º linha: 1+5+10+10+5+1=32 
7º linha: 1+6+15+20+15+6+1=64               
O somatório de cada linha pode ser 
expresso através da potência 2

n 
 

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.” 

Essa questão é bem aberta e pode trazer 
inúmeras possibilidades, depende muito do 
raciocínio lógico do participante. 

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?” 

- Devo cortar minha pedra em 40 pedaçoes 
de 1 Kg; 
- Devo cortar minha pedra em 6 pedaços: 
20, 10 5, 2, 2 e 1 Kg; 
- 4 pedaços é a quantidade mínima: 1, 3, 9 
e 27 Kg 

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.” 

- Tiro uma moeda de cada saco e faço uma 
pesagem de cada vez, portanto com 5 
pesagens no máximo eu descubro o saco 
que contém as moedas de menor peso. 
- Retiro uma moeda do primeiro saco, duas 
do segundo, três do terceiro, quatro do 
quarto e cinco do quinto saco e as peso. No 
total estarei pesando 15 moedas, onde se 
todas fossem iguais teria o peso de 150 
gramas, no entanto algumas pesam apenas 

                                            
25 Mais informações sobre o professor Arthur B. Powell podem ser encontradas em 
http://andromeda.rutgers.edu/~powellab/ 
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nove gramas, sendo assim, a diferença que 
aparecer na pesagem para completar as 
150 gramas vai determinar em qual saco 
estão as moedas de menor peso. Por 
exemplo, a pesagem deu 148 gramas, 
portanto, faltam dois gramas para as 150, 
assim determino que o saco que estão com 
as moedas de menor peso é o segundo, 
pois de lá foram tiradas duas moedas. 

Figura 3.2 – Problemas propostos no AVA na fase final 

 

3.3 As fases do (re)design do ambiente 

Para que chegássemos ao modelo do AVA que trabalhamos, foram 

necessários realizar alguns testes que organizamos em 3 fases para facilitar a 

apresentação. Vale ressaltar que na fase de testes todos os problemas utilizados 

constam na Figura 3.1. 

A primeira fase foi destinada à pesquisa da plataforma que poderia ser usada 

para hospedar o ambiente, proporcionando acessibilidade ao nosso público. 

Nesta fase nosso foco era encontrar uma plataforma acessível que nos 

permitisse oferecer estímulos sonoros (para atender aos participantes cegos) e 

visuais (para atender aos surdos e regulares). Analisamos diversas plataformas e 

decidimos utilizar o ambiente virtual de aprendizagem Moodle que nos ofereceu a 

possibilidade de inserir imagens, sons, vídeos (para apresentação em LIBRAS), 

principalmente na ferramenta fórum de discussão, pois nela se concentraram todas 

as interações, além da opção de anexar arquivos, que foi um diferencial a favor de 

sua escolha.  

O ambiente oferece uma ferramenta chamada “Leitor de tela”, que facilita o 

uso de leitores de telas externos, ampliando assim as diferentes formas de 

comunicação, além de permitir aos usuários cegos fazerem uso das mesmas 

ferramentas. 

Chegamos ao final desta fase com a definição do ambiente virtual que iríamos 

utilizar em nossa aplicação. 

A segunda fase foi utilizada para a seleção das atividades que seriam 

oferecidas no AVA. 
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Inicialmente, o AVA foi planejado com a proposta de apresentar oito 

problemas matemáticos26 (Figura 3.1). Todos os problemas eram ilustrados por 

imagens sendo que, após os primeiros testes, verificamos sua ineficácia, sendo 

necessário fazer uma despoluição visual27 do ambiente, com o objetivo de evitar o 

excesso de informações desnecessárias ou que não contribuiriam para a solução 

dos problemas. Todas as imagens, no momento em que foram inseridas na 

plataforma, receberam um título com o intuito de facilitar a identificação por parte dos 

cegos que fazem uso de leitores de tela para navegar em sites e em AVA. Mesmo 

conseguindo identificar o título, as informações que cada imagem fornecia para os 

cegos eram irrelevantes e não traziam informações pertinentes para a solução dos 

problemas, possuindo, portanto, apenas um caráter ilustrativo. 

Para cada um dos problemas, além da apresentação em texto, foram criados 

vídeos em libras para auxiliar na compreensão dos alunos surdos.  

Após todo o planejamento do ambiente, com a inserção dos vídeos, dos 

problemas e da criação dos fóruns de discussão - ferramenta escolhida para a 

apresentação das soluções, discussões, construções, interações e contribuições - 

passamos ao momento de realização de alguns testes que serão descritos na fase 

III. 

Os problemas aplicados na fase de testes deveriam ser mudados para a fase 

de coleta de dados. Nesta fase centramos nossa atenção no planejamento e seleção 

das novas atividades matemáticas que fariam parte do design final do ambiente. 

No final desta fase conseguimos identificar que era necessária uma 

despoluição visual do ambiente, além de percebermos que deveríamos criar outros 

problemas matemáticos, onde as soluções não pudessem ser encontradas através 

da internet. 

Na fase III começamos efetivamente a criar o design do AVA. Nossas 

pesquisas mostraram a existência de avaliadores de acessibilidade, como por 

exemplo, DaSilva, mas além dos parâmetros oferecidos por esses avaliadores foi 

                                            
26

 Adaptados do site www.somatematica.com.br 
27

 O termo “visual” nesse contexto se caracteriza pela informações inúteis para os cegos, que o AVA continha, 
como por exemplo, o uso de imagens para ilustrar os problemas. 



57 

 

preciso realizar uma série de testes com usuários cegos, surdos e regulares para 

garantir ampla acessibilidade para nosso público alvo. 

No projeto global considerando a possibilidade de planejar e replanejar o 

desenvolvimento do estudo, utilizamos um primeiro modelo de design do AVA que 

foi aplicado em 5 testes para grupos diferentes e em momentos distintos que 

anteciparam o início dos trabalhos com os participantes cegos, surdos e regulares 

deste projeto. Esses testes foram feitos com a finalidade de se observar a questão 

da interação e principalmente a questão da acessibilidade dos indivíduos surdos e 

os cegos, possibilitando as adequações necessárias no design final do AVA. 

O primeiro teste teve como participantes doze alunos da disciplina Atividade 

de Pesquisa II (alunos do Mestrado e Doutorado do Programa de Educação 

Matemática da Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN), organizados em 

seis duplas (cada dupla em um computador dentro do Laboratório de Informática da 

UNIBAN). 

Para a realização das atividades foram destinadas duas horas (durante o 

horário de aula da disciplina) em um único encontro. Inicialmente o projeto foi 

apresentado aos alunos com o objetivo de promover a ambientação no AVA, bem 

como, uma orientação das tarefas propostas. Em seguida, os alunos foram 

convidados a responder quatro dos oito problemas inicialmente propostos de forma 

simultânea, interagindo com os demais colegas (comentando as respostas uns dos 

outros, questionando, complementando e sugerindo novos caminhos), utilizando 

apenas o fórum de discussões do AVA Moodle para que as interações ficassem 

registradas. Após os quatro problemas, os alunos responderam o fórum de avaliação 

da pesquisa, deixando reclamações, dúvidas, críticas e sugestões para melhoria do 

projeto. 

Observamos ao final da aplicação que os alunos demonstraram ansiedade e 

impaciência, pois exigiam os feedbacks imediatamente após a publicação das 

dúvidas no Fórum. Além disso, alguns se preocuparam em procurar respostas na 

internet ao resolver os problemas propostos. Eles não se comportaram como se 

estivessem a distância, ocorrendo reclamações em relação às questões abertas, 

pois deixavam mais de uma opção para solução e respostas. 
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Pudemos observar também que algumas participações ficaram prejudicadas 

pela demora em anexar arquivos devido à conexão com a internet ter apresentado 

problemas. Alguns alunos declararam um sentimento de isolamento e, por fim, foram 

sugeridos enunciados mais claros e de acordo com o grau de dificuldade dos 

problemas (mais “fáceis” primeiro).  

O segundo teste contou com a participação de cinco alunos do curso de 

Licenciatura 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.  

 Para a realização dessa atividade utilizamos três horas em um único 

encontro. Inicialmente o projeto foi apresentado em slides com o uso de projetor 

multimídia (data show) com o objetivo de introduzir as principais ideias da pesquisa e 

promover a ambientação no AVA, bem como, a orientação das tarefas propostas. 

Em seguida, os alunos foram convidados a responder os quatro problemas (os 

mesmo utilizados no primeiro teste) propostos simultaneamente e interagir com os 

demais colegas (comentando as respostas uns dos outros, questionando, 

complementando e sugerindo novos caminhos) utilizando apenas o Fórum de 

discussões do AVA Moodle. Após as quatro questões, os alunos responderam o 

Fórum de avaliação da pesquisa, deixando reclamações, dúvidas, críticas e 

sugestões para melhoria do projeto. 

Ao final dessa etapa constatamos que alguns alunos postaram respostas 

retiradas de sites da internet mesmo após as orientações de que isso não ajudaria 

na dinâmica proposta, além disso, houve pouca interação. Os alunos se 

preocuparam apenas em publicar respostas isoladas, sem levar em consideração as 

respostas dos colegas para se trabalhar uma solução coletiva. Os alunos ainda 

informaram que não possuíam experiência em cursos na modalidade de EaD, o que 

pode ter dificultado a interação. 

Para a aplicação do terceiro teste tivemos a colaboração de quatro alunas 

surdas, de 14 a 18 anos, cursando o ensino médio no Instituto de Educação para 
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Surdos (SELI). As alunas realizaram as atividades individualmente em dias e 

horários distintos e em locais escolhidos pelos próprios sujeitos. 

Inicialmente o projeto foi apresentado às alunas com o objetivo de introduzir 

as principais ideias da pesquisa, de promover a ambientação no AVA e apresentar 

orientações gerais no modo de resolução das tarefas propostas. Em seguida, as 

alunas foram convidadas a responder os quatro problemas propostos 

individualmente e a distância, sendo que, a proposta inicial considerava a 

disponibilização de cada problema separadamente a cada três dias de intervalo. 

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 como de acesso e 

de navegação pelo AVA. Com a demora, foi necessário também disponibilizar todos 

os problemas simultaneamente para que as alunas pudessem contribuir em todos. 

Após resolverem os quatro problemas, as alunas deveriam responder o fórum 

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

melhoria do projeto, mas infelizmente, não tivemos comentários que poderiam ter 

contribuído para o redesign do ambiente.  

Nessa etapa observamos que houve pouca interação entre as participantes e 

que as respostas apresentadas foram bem diferentes (textos e desenhos). 

Os três primeiros testes foram de caráter geral e se justifica pelo uso do 

mesmo AVA por outros dois pesquisadores, que tiveram como sujeitos pessoas 

cegas e pessoas sem limitações sensoriais. 

O quarto teste contou com a colaboração do Sr. Markiano presidente da 

Associação de Deficientes Visuais e Amigos – ADEVA. 

Numa conversa informal o Sr. Markiano nos deu várias sugestões de como 

apresentar o AVA para facilitar o acesso e navegação do aluno cego ou com baixa 

visão. 

Dessa conversa pudemos extrair algumas dicas, dentre elas, a de apresentar 

textualmente não só os problemas, mas também alguns itens que ele, ao fazer um 



60 

 

teste de navegação, não conseguiu identificar, como por exemplo, a caixa que 

apresenta o tipo de fonte a ser utilizada no Fórum. 

O quinto e último teste teve como colaborador o Sr. Carlos, coordenador da 

Associação de Deficientes Visuais e Amigos – ADEVA. 

Em conversa com o Sr. Carlos obtivemos algumas dicas de como apresentar 

o AVA, contribuindo para o acesso e navegação do aluno cego ou com baixa visão. 

Nessa conversa extraímos como principais benefícios, identificar o botão que 

faz retornar a página inicial do curso e a necessidade de elaboramos um tutorial de 

acesso. 

Os cinco testes dessa fase descritos acima nos conduziram a reflexões que 

originaram algumas mudanças tanto no design do AVA, quanto na proposta e 

condução das atividades. 

 

3.4 Perfil dos participantes 

Encontramos os voluntários para participar de nossa pesquisa através de um 

convite feito pelo Sr. Carlos, coordenador da ADEVA, que enviou para a lista de 

associados da instituição (todos cegos ou com baixa visão) um email com as 

informações de nossa pesquisa. Vale destacar que esses associados possuíam 

alguma experiência com informática, pois para se trabalhar com EaD alguns pré-

requisitos devem ser preenchidos, tais como ser usuário de informática, possuir 

conta de email, ter acesso a informática. Esses pré-requisitos são para qualquer 

usuário da EaD independente de possuir ou não alguma limitação sensorial. 

Após o convite, recebemos alguns emails de pessoas interessadas e 

pudemos contar efetivamente com a participação de três voluntários mais o 

pesquisador. 

Para que cada participante tivesse acesso aos problemas propostos e aos 

Fóruns de discussão, primeiramente eles deveriam estar de acordo com as normas 

presentes no termo de consentimento livre e esclarecido, visando atender às 

exigências do Comitê de Ética. Por se tratar de participantes não presentes 

fisicamente, tivemos que adaptar o termo, oferecendo-o através do AVA. 
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Sendo assim, o participante deveria ler o termo de consentimento livre e 

esclarecido, disponível logo no início do AVA, como podemos observar no Anexo 1, 

e após a leitura deveria clicar em um dos botões – concordo ou não concordo - para 

dizer se estavam de acordo com as normas ali expressas. 

Feito esse procedimento, o pesquisador deu acesso aos participantes que 

estavam de acordo com a proposta de trabalho, liberando a participação dos 

interessados. 

Para conseguirmos informações sobre cada um dos participantes, abrimos 

um Fórum de apresentação e de lá coletamos informações para traçar o perfil de 

cada um. Importante destacar, que cada nome foi substituído por um pseudônimo, 

com o intuito de preservar a identidade dos participantes. O perfil de cada 

participante será descrito a seguir. 

O primeiro a se apresentar foi Hugo. Ele mora na cidade de Guarujá, litoral 

paulista, tem 26 anos e comemora seu aniversário em 13 de agosto. Atualmente 

está realizando alguns cursos profissionalizantes. Acabou de concluir o curso de 

logística portuária e possui vários cursos na área de informática, desde o curso de 

nível básico até o avançado, porém ainda não sabe programar. 

Elabora websites em “HTML” e possui um blog que pode ser visitado através 

do link “www.tudoencontra.com”. Trabalha na venda de produtos como celulares 

acessíveis e dá aulas presenciais e on-line de informática. 

Nas horas vagas pratica esporte como natação e goalball. Gosta de ir a 

restaurantes, teatro, shows, à praia de vez em quando, de ficar em casa, ouvir 

música, de navegar pela internet e de ler livros. 

O segundo a fazer uma breve apresentação foi Cesar. Ele tem 49 anos e vive 

em Portugal. É cego desde os dois anos de idade. É profissional de informática e 

gosta muito de matemática. 

Por fim, tivemos a apresentação de André. Ele é morador da cidade de São 

Paulo, tem 32 anos e nasceu com glaucoma. Sempre teve baixa visão, mas há três 

anos perdeu os 30% que ainda tinha e hoje vive com menos de 3% da visão. 

Atualmente faz pós-graduação em Tecnologia de Software numa instituição pública 
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de São Paulo e trabalha numa grande instituição financeira. Como passatempo 

gosta de ouvir música, ler livros e passear com os amigos. 

 

3.5 Coleta de dados 

Para auxiliar no processo de análise dos dados nessa pesquisa utilizamos, 

como instrumento de coleta de dados, a ferramenta Fórum de discussão com o 

objetivo de identificar as tipologias discursivas presentes nas intervenções dos 

participantes, bem com, o surgimento de nós comunicativos e o estabelecimento de 

redes argumentativas. 

3.6 Procedimentos de análise 

Procuramos organizar as análises de forma a investigar como se 

desenrolaram as intervenções que ocorreram nos fóruns de discussão, sendo que o 

corpus utilizado nesta pesquisa foi composto pelas discussões ocorridas em 5 fóruns 

de discussão, quatro apresentando problemas matemáticos e um de avaliação onde 

os participantes poderiam expor suas críticas, sugestões e elogios. 

Para organizar melhor as intervenções compilamos todas elas em um editor 

de texto, separando-as, pois cada fórum era destinado à discussão de um problema.  

Em seguida, tomando como base os trabalhos de Bairral (2002, 2007), criamos 

alguns esquemas baseados nos modelos trabalhados por ele; procedemos à análise 

dos fóruns, dando atenção individualizada a cada um e procuramos identificar as 

tipologias que surgiram nas intervenções, com o intuito de perceber em quais 

momentos os nós comunicativos afloravam.  

Partindo desta perspectiva, procuramos verificar como os participantes e o 

pesquisador interagiam em busca de uma solução para os problemas propostos.  

Procuramos igualmente verificar se houve uma interação entre os participantes e se 

esta contribuiu para que chegassem à proposta de uma solução satisfatória para o 

problema apresentado.  

Posteriormente, procedemos à análise de quatro dos cinco Fóruns, uma vez 

que o Fórum de avaliação não nos permitia uma análise, mas sim a obtenção de 

sugestões para trabalhos futuros.  



63 

 

O capítulo seguinte tem como objetivo analisar os dados e discutir os 

resultados à luz dos modelos de análise já descritos anteriormente. 
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CAPÍTULO 4 
__________________________________________________________ 

AS INTERVENÇÕES NOS FÓRUNS 
 

Neste capítulo apresentamos as análises realizadas com base nas 

intervenções e nas tipologias que surgiram no Fórum de discussão. Para realizá-las 

tomamos como base as ideias de Bairral (2002, 2007), centradas nos conceitos de 

nós comunicativos, utilizadas em seu modelo de análise. Além disso, criamos dois 

esquemas, apresentando as informações de forma organizada. 

 

 
4.1 Análises  

Nossas análises se centraram nas intervenções nos Fóruns de discussão de 

quatro problemas matemáticos, sendo que um deles tinha como característica o fato 

de admitir apenas uma solução satisfatória e os demais eram problemas que 

admitiam diversas soluções. Tínhamos como hipótese que problemas com tais 

características proporcionariam maior número de interação entre os participantes.  

Para cada problema matemático abrimos um Fórum específico para as 

discussões que ocorreram com a colaboração de três participantes cegos mais o 

pesquisador, que atuou como mediador das discussões. A primeira participação em 

um dos Fóruns aconteceu em 21/06/2011 e obtivemos nossa última participação em 

08/11/2011, momento em que encerramos todas as participações. Além dos quatro 

Fóruns destinados às discussões dos problemas, abrimos também um Fórum de 

avaliação, onde recebemos sugestões, críticas e elogios, importantes para o 

aprimoramento da proposta. 

Os dados coletados a partir dos Fóruns foram inicialmente organizados em 

um editor de texto e classificados de acordo com as tipologias levantadas a partir 

das intervenções ocorridas nos Fóruns e que são apresentadas no quadro a seguir 

(Figura 4.1). 
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Tipologias discursivas 

Apresenta solução Apresenta metodologia Concorda 

Analisa conteúdo 
matemático 

Solicita comparação Considera 

Descreve problema Insere perguntas Convida 

Apresenta dúvidas Estabelece linha de 
raciocínio 

Fornece dicas 

Busca esclarecimento Analisa raciocínio Explica 

Solicita auxílio Exemplifica  Descreve 

Oferece ajuda Utiliza raciocínio Questiona 

Parabeniza Complementa  Responde 
Figura 4.1 – Identificação de tipologias discursivas nos Fóruns de Discussão 

Fonte: Elaboração do autor 

 
A classificação das intervenções a partir das tipologias discursivas facilitou 

nosso trabalho no momento de elaboração dos esquemas utilizados nas análises 

(Esquema 1 e Esquema 2). 

No primeiro esquema, desenvolvido para cada um dos quatro problemas, 

apresentamos todas as intervenções sintetizadas a partir das tipologias discursivas 

ocorridas em cada Fórum de forma linear. Esse esquema nos ajudou a identificar o 

fluxo das intervenções e a quem elas eram destinadas. Utilizamos, também, cores e 

tracejados diferentes para cada participante com o intuito de diferenciá-los, 

facilitando a identificação do autor de cada intervenção realizada no Fórum. 

A partir de seu desenvolvimento tivemos condições de elaborar o segundo 

esquema que nos permitiu identificar as interações e as possíveis redes 

argumentativas. As setas, nesse esquema, acompanham as cores dos participantes. 

Cada uma apresenta um formato diferente, também com o objetivo de diferenciação. 

O agrupamento das setas nos permitiu visualizar os momentos de interação 

ocorridos em cada Fórum, bem como, identificar as redes argumentativas que 

surgiram em torno dos nós comunicativos. 

 

4.1.1 Análise do Problema 1 

Procuramos organizar em um editor de texto todas as intervenções ocorridas 

no Fórum do primeiro problema proposto (método que utilizaremos para os demais 
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Fóruns). Elas foram organizadas na ordem em que ocorreram e codificadas de 

acordo com a proposta de Bairral (2007), apresentada no referencial teórico. A 

descrição na íntegra de todas as intervenções ocorridas nos fóruns do primeiro 

problemas está no Anexo 3. 

Importante ressaltar, que o pesquisador, no Fórum aberto para discussão do 

primeiro problema, criou um tópico específico para que os participantes pudessem 

propor as soluções dos problemas matemáticos. Nesse espaço deveriam ocorrer 

todas as intervenções dos participantes. O tópico aberto pelo pesquisador chamado 

de “Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA” será em nossa análise chamado de 

Fórum 1. O primeiro problema foi apresentado da seguinte forma:  

 
Problema 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! 

Figura 4.2 – Apresentação do primeiro problema matemático 

 
 
A codificação (Cesar, Fórum 1, 1, 2) significa: Participante Cesar, Fórum 1, 

primeira intervenção de Cesar, segunda intervenção no Fórum, como pode ser 

verificado na Figura 4.4. Segundo Bairral (2007, p. 75) “este tipo de codificação pode 

ser útil para entender o desenrolar do processo e a formação de nós comunicativos”. 

E em nossa opinião essa codificação também auxiliará o leitor a identificar as 

intervenções de todos os fóruns bem como facilitará a compreensão dos esquemas. 

 
(Cesar, Fórum 1, 1, 2) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - quinta, 9 junho 2011, 14:59 
A 6.ª é formada pelos números  
1 6 15 20 15 6 1 
A 7.ª é formada pelos números   
1 7 21 35 35 21 7 1 
Cada número é obtido pela soma dos dois na linha anterior. 

Figura 4.3 – Primeira intervenção no Fórum de discussão propondo uma provável 
solução ao primeiro problema matemático 

 

A proposta inicial era trabalhar cada problema matemático durante um 

período pré-determinado, no entanto, devido à necessidade de familiarização dos 
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participantes com a plataforma Moodle, optamos por não estabelecer uma data limite 

para o encerramento dos Fóruns. Acreditávamos que a não restrição ao período 

poderia contribuir para as discussões, pois não seria pertinente encerrar um Fórum 

se nele estivessem acontecendo diversas intervenções.  

Em nossas análises identificamos dois nós comunicativos, que chamaremos 

aqui de nó 1, relacionado à dificuldade que cada participante teve em determinar 

cada um dos elementos que compõe uma linha, e o nó 2 que girou em torno da 

discussão da soma dos elementos de uma linha. 

O esquema 1, representado pelas Figuras 4.4 e 4.5, apresenta a sequência 

linear em que as intervenções ocorreram no primeiro Fórum e as tipologias 

discursivas presentes em cada uma delas. 

Importante ressaltar que o esquema 1 do primeiro Fórum foi dividido em duas 

partes, organizando cada nó comunicativo em um desses esquemas com o intuito de 

facilitar a compreensão. 
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Figura 4.4 – Esquema 1 do problema 1: sequência linear de intervenções, surgimento 
do primeiro nó comunicativo 

Adaptado de Bairral, 2002, p. 180 
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Figura 4.5 – Esquema 1 do problema 1: sequência linear de intervenções, 
surgimento do segundo nó comunicativo 

Adaptado de Bairral, 2002, p. 180 
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Na Figura 4.6 explicamos a organização do esquema 1 do primeiro 

problema. Vale ressaltar que a mesma metodologia foi utilizada para a elaboração 

dos demais esquemas. 

 
Figura 4.6 – Recorte do Esquema 1 do problema 1 

 
Procuramos diferenciar os participantes através do uso de cores diferentes 

e tracejados das setas diferentes. O problema também foi diferenciado no 

esquema e para ele utilizamos a cor verde. As setas indicam a origem e o destino 

da intervenção, por exemplo, em Hugo, Fórum 1, 1, 3, temos a intervenção do 

Hugo que faz uma intervenção diretamente relacionado ao problema 1, bem como 

utiliza a mesma intervenção para solicitar auxílio aos colegas. Em Carlos, Fórum 

1, 2, 4, o pesquisador faz uma intervenção procurando interagir com Cesar. Nas 

caixas de texto podemos identificar através das tipologias o teor da intervenção 

de cada participante, sendo assim, em Cesar, Fórum 1, 1, 2 notamos que o 

participante utilizou sua intervenção para apresentar uma solução para o 

problema. 
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O esquema 2 mostra o agrupamento das intervenções, caracterizando as 

interações ocorridas em cada Fórum. Com ele é possível identificar os nós 

comunicativos, que surgiram a partir da quantidade de tipologias que circundavam 

as intervenções em torno de um assunto, aspecto ou dúvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7 – Esquema 2 do problema 1: identificação dos nós comunicativos 

Adaptado de Bairral, 2002, p. 184.
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4.1.1.1 Surgimento do primeiro nó comunicativo 

Um nó comunicativo é identificado a partir de várias interações dos 

participantes entre si e com o pesquisador, momento em que ocorre colaboração 

e cooperação em busca de um melhor entendimento do problema ou mesmo de 

uma maneira de propor uma solução. 

O nó 1 surgiu a partir da dúvida apresentada pelo participante Hugo (Fórum 

1, 1, 3), que não conseguia entender a lógica utilizada na construção do triângulo 

apresentado no problema proposto. O fato de não ter identificado o padrão na 

soma dos números das linhas e nem os elementos que compunham as demais 

linhas, fez com que ele buscasse esclarecimento, solicitando ajuda aos colegas. 

A partir desse momento surgiram diversas intervenções, algumas com o 

intuito de ajudar o colega a sanar a dúvida, outras para tentar encontrar o padrão 

na soma solicitado pelo problema e para encontrar os elementos das próximas 

linhas, além daquelas compartilhadas de forma colaborativa na busca pelo 

entendimento da lógica que estava implícita no problema. 

Podemos notar, através da Figura 4.1, que na discussão do primeiro 

problema proposto, treze das vinte intervenções faziam parte dos nós 

identificados e apenas sete eram de cunho geral. Nesse fórum as intervenções 

ficaram divididas, cabendo 10 aos participantes e 8 ao pesquisador. 

As primeiras análises giram em torno do nó comunicativo 1.  

A primeira intervenção ocorrida no Fórum 1 foi realizada pelo pesquisador 

(Carlos, Fórum 1, 1, 1) com o objetivo de propor o primeiro problema a ser 

discutido, bem como, solicitar possíveis soluções e provocar o grupo para que 

participassem ativamente das discussões. 

A intervenção seguinte, no Fórum 1, foi dada por Cesar (Fórum 1, 1, 2) que  

deu uma resposta ao pesquisador, de forma direta e objetiva, mostrando uma 

possível solução para o problema. Além de mostrar em números a solução 

proposta, ele propôs um padrão geral para encontrar qualquer número de 

quaisquer linhas.  
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Vale destacar que a solução apresentada encontrava-se parcialmente 

correta, pois entendemos que o participante compreendeu bem o enunciado e 

sabia a resposta, no entanto, apresentou os valores corretos das linhas 7 e 8, 

respectivamente, e não das linhas 6 e 7 como fora mencionado por ele. 

Pensamos que por não enxergar e possivelmente por não estar fazendo uso de 

anotações, o participante teve dificuldade para controlar a ordem da linha e os 

elementos da linha do triângulo que estava imaginando. 

(Cesar, Fórum 1, 1, 2) - quinta, 9 junho 2011, 14:59 
A 6.ª é formada pelos números 
1 6 15 20 15 6 1 
A 7.ª é formada pelos números 
1 7 21 35 35 21 7 1 
Cada número é obtido pela soma dos dois na linha anterior. 

 

Nesse momento surgiu a terceira mensagem no Fórum, desta vez enviada 

por Hugo (Fórum 1, 1, 3). Foi a primeira intervenção ocorrida no Fórum 1 que 

caracterizou a presença do primeiro nó comunicativo, pois a partir dela 

desencadeou-se uma sequência de intervenções. 

 (Hugo, Fórum 1, 1, 3) - quinta, 9 junho 2011, 23:54 
Olá caros amigos (a) 
to  com uma dúvida  mas  em fim vamos lá. 
o triângulo que construiram foi este: 
1 
1 e 1.  
1, 2 e 1,  
1, 3, 3 e 1,  
1, 4, 6, 4 e 1  
Eu não consigo entender uma coisa, como se pode somar a sim, 
sendo que  a linha três  
1, 3, 3 e 1  
apareceu um 3 novamente  
e como apareceu um 6. 
desculpam mas não to entendendo nada. 
Não to conseguindo entender a  lógica da coisa. 
se alguém puder  me dar umma luz eu agradeço. 

 

Nessa intervenção Hugo não conseguia entender como na terceira linha do 

triângulo proposto aparecia duas vezes o número 3, formando a linha 1,3,3,1, 

sendo que a linha anterior era formada pelos números 1,2,1, nessa ordem. 

Ocasião em que surgiu o primeiro conflito de ideias, o que levou Hugo a solicitar 
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ajuda aos companheiros para entender a lógica do problema a fim de conseguir 

propor uma solução satisfatória. 

Em seguida o pesquisador (Carlos, Fórum 1, 2, 4) procurou valorizar a 

iniciativa que Cesar (Fórum 1, 1, 2) teve ao propor a primeira solução, além disso, 

pediu ao participante alguns esclarecimentos, questionando como ele teria 

chegado aos resultados apresentados. O pesquisador também provocou os 

demais participantes com o intuito de convidá-los para a discussão. 

Na sequência, o pesquisador (Carlos, Fórum 1, 3, 5) procurou interagir com 

Hugo (Fórum 1, 1, 3), que havia deixado uma dúvida sobre o problema 

apresentado. Ele também valorizou a iniciativa de Hugo em expor suas dúvidas e 

buscar ajuda. 

Nesse momento, o participante Cesar (Fórum 1, 2, 6) resolveu tentar ajudar 

Hugo, descrevendo metodologicamente uma solução para o problema.  

(Cesar, Fórum 1, 2, 6) - sexta, 10 junho 2011, 19:31 
Olá Hugo e companheiros, 
Vou ver se consigo ajudar. 
O primeiro e o último elemento de cada linha é o 1. 
O segundo é a soma dos dois primeiros elementos da linha 
anterior. 
O terceiro elemento é a soma do segundo e terceiro elemento da 
linha anterior e assim sucessivamente. 
Vamos ver em concreto o caso que fala. 
A terceira linha é formada por: 
1 2 1 
Assim, de acordo com o que atrás disse, o primeiro elemento da 
quarta linha é o 1. 
O segundo elemento vai ser a soma dos dois primeiros da terceira 
linha. Neste caso, 1+2. 
O terceiro elemento a soma do segundo e terceiro elemento da 
terceira linha, 2+1. 
O quarto elemento será o 1. 
Assim, a quarta linha fica 
1 3 3 1 
Espero ter ajudado. Abraços, 

 

Diante do questionamento deixado pelo pesquisador, Cesar (Fórum 1, 3, 7) 

voltou ao Fórum para respondê-lo, informando que deixara uma explicação para o 

companheiro Hugo.  
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(Cesar, Fórum 1, 3, 7) - sexta, 10 junho 2011, 20:12 
Por favor leia a explicação que dei ao Hugo. 

 

Em resposta a Cesar, o pesquisador Carlos (Fórum 1, 4, 8) disse ter lido a 

ajuda dada ao colega Hugo e aproveitou para questionar se Cesar ainda 

continuava com a solução apresentada anteriormente (Fórum 1, 2, 6), pois nossa 

intenção era fazer com que Cesar nos oferecesse indícios para que pudéssemos 

compreender o engano cometido na apresentação de sua resposta inicial. Para 

esse questionamento o pesquisador usou expressões como as propostas por 

Polya (1978). 

(Carlos, Fórum 1, 4, 8) - terça, 14 junho 2011, 12:15 
Olá Cesar, 
Acabei de ler a sua ajuda ao colega Hugo, porém partindo do seu 
raciocínio muito bem explicado ao Hugo e considerando a quinta 
linha com os números 1, 4, 6, 4 e 1 você continua com a mesma 
resposta dada para a sexta linha, ou seja, os números 1 6 15 20 
15 6 1? Você conhece algum problema correlato a este que te 
ajudou a propor essa solução? Abraços 

  

A partir da solução proposta, da ajuda dada ao colega Hugo e da resposta 

dada ao pesquisador, Cesar se ausentou do Fórum, frustrando o que talvez 

pudesse resultar em boas interações entre os participantes e, principalmente, na 

nossa compreensão de como ele estava pensando no momento em que propôs a 

primeira solução. 

A próxima intervenção de Carlos (Fórum 1, 5, 9) procurou trazer Hugo para 

as discussões que estavam ocorrendo. 

Respondendo ao pesquisador, Hugo (Fórum 1, 2, 10) disse ter chegado a 

uma conclusão e mostrou a solução encontrada, apresentando uma dúvida 

quanto à veracidade de sua resposta. 

(Hugo, Fórum 1, 2, 10) - terça, 14 junho 2011, 22:05 
Olá para todos  
boa noite! 
Cheguei numa seguinte conclusão  
a útima linha que foi dada era o seguinte: 
1,4,6,4 e 1. 
a próxima linha seria 
1, 5, 11, 5 e 1? 
abraços. 
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Interagindo com Hugo, o pesquisador (Carlos, Fórum 1, 6, 11) solicitou que 

ele contasse qual foi o raciocínio utilizado para chegar à solução apresentada. 

Mantendo o diálogo, Hugo (Fórum 1, 3, 12) fez uma descrição 

metodológica dos passos que seguiu para chegar aos resultados apresentados 

anteriormente (Hugo, Fórum 1, 2, 10). Nesse momento, identificamos um conflito 

entre o descrito por Hugo e o procedimento empregado por ele, pois partindo da 

linha dada 1,4,6,4,1 ele apresentou como resposta 1,5,11,5,1 como sendo a linha 

seguinte do triângulo. 

 

(Hugo, Fórum 1, 3, 12) - quarta, 15 junho 2011, 22:11 
Sim Carlos. 
eu, fiz a seguinte conta: 
1  mais 4 da  5; 
ficando 1, 5,  
que enseguida somei  
5  mais 6  que deu 11; 
ficando  
11. 
depois voltando  com o 1 da ponta direita mais  3 que deu 4; 
ficando  
5. 
e o resultado final é: 
1, 5, 11, 5 e 1. 
está errado? 
Este resutado foi  o que entendi na explicação que o sr  deu. 
abs. 

 

Ao nos explicar seu raciocínio, Hugo disse ter somado 1 + 4 resultando em 

5, tendo nesse momento os números 1 e 5 para compor a próxima linha. Hugo, 

utilizando as ideias compartilhadas por Cesar, entendeu que toda linha teria o 

número 1 como seu primeiro e último elemento. 

Em seguida, Hugo somou o número 5 encontrado, elemento da nova linha, 

com o número 6, da linha anterior, resultando em 11. Na sequência, ele somou o 

número 1 da ponta direita com o número 4, obtido da soma de 1 mais 3, tendo, 

portanto, como resultado, 1,5,11,5,1.  

O processo desse raciocínio pode ser observado na Figura 4.7. 
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Figura 4.8 - Raciocínio apresentado pelo participante Hugo 

 

Entendemos que Hugo não percebeu que cada um dos elementos da linha 

seguinte era obtido a partir da soma de dois elementos consecutivos da linha 

anterior, sem que nenhum desses elementos deixasse de ser usado. Desse 

modo, o mesmo número poderia fazer parte de duas somas, como por exemplo, 

somar 4 + 6 e depois 6 + 4, pois se trata da soma de elementos diferentes. 

Percebemos também que para o Hugo não ficou claro que o número da linha era 

igual ao número de elementos em cada linha, ou seja, a linha 1 era formada por 

um número e a segunda por dois números. A linha analisada era formada por 5 

números, portanto, a próxima deveria ter 6 elementos. Vale a pena destacar que a 

associação da sequência numérica com um triângulo referiu-se a uma 

representação visual, não acessível a Hugo. 

Procurando manter a interatividade com Hugo, o pesquisador (Carlos, 

Fórum 1, 9, 18) descreveu os passos realizados por Hugo (Fórum 1, 3, 12), pois 

não estava claro o desenvolvimento realizado por ele, lançando, dessa maneira, 

algumas perguntas com o intuito de verificar e validar o raciocínio apresentado 

pelo participante. Vale lembrar que nunca foi dada qualquer ajuda direta, pois 

sempre lançamos perguntas com o objetivo de ajudar no entendimento do 

participante (POLYA, 1978, POZO, 1998). 

Ao responder os questionamentos do pesquisador, Hugo (Fórum 1, 5, 19) 

confirmou que a sexta linha era formada pelos números 1, 5, 10, 5, 1 e não pelos 

números 1, 5, 11, 5, 1, apresentados anteriormente. Confirmou, outrossim, que a 
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próxima linha seria expressa pelos números 1, 6, 15, 6, 1, onde os dois dígitos 1 

das extremidades sempre se repetiam, sendo que, o número 6 fora obtido da 

soma entre o primeiro 1 e o primeiro 5, e o 15 foi obtido da soma do número 10 

com o segundo dígito 5. Percebemos, nesse momento, que Hugo não utilizou o 

primeiro algarismo 5 duas vezes, que deveria ser somado aos números 1 e 10. 

Por fim, o último número 6 foi obtido somando o segundo número 5 com o último 

dígito 1.  Representamos o raciocínio do participante através da Figura 4.8. 

 

Figura 4.9 - Novo raciocínio apresentado pelo participante Hugo 

 

Notamos novamente um conflito cognitivo do participante, pois percebemos 

que ele não utilizou o segundo número 5 na soma com o número 10. Acreditamos 

que pelo fato das duas somas resultarem em 15 ele tenha ficado com receio de 

utilizar os dois resultados iguais. 

Cabe ressaltar, que ao expor a linha formada, Hugo cometeu um pequeno 

equívoco, apresentando como resultado a linha formada por 1, 6, 10, 6, 1, mas 

em seu discurso ficou claro a presença do número 15 no lugar do 10 apresentado. 

 (Hugo, Fórum 1, 5, 19) - terça, 28 junho 2011, 23:57 
Olá carlos e  atodos, 
Boa noite! 
Bom, sim ta correto a linha  
1, ,5 10, 5, e 1 
a secuência continua a sim 
1, mais 5 que dá. 
6. 
ficando  
1, 6. 
depois  10, mais 5 ´ficará ficará  
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15,  

depois 5 mais 1. 
que é 6. então deduso e acho que ficará a sim 
1, 6, 10 , 6 e 1. 

e a sim sucessivamente. (grifo nosso) 

 

Com o objetivo de fazer Hugo verificar que não poderia fornecer uma 

solução para a linha seguinte com a mesma quantidade de elementos da linha 

anterior, o pesquisador (Carlos, Fórum 1, 10, 20) desenvolveu o raciocínio 

apresentado por Hugo, fazendo alguns questionamentos para levá-lo a perceber 

que a quantidade de elementos por linha aumentava de um em um.  

Nesse momento, surgiu a primeira participação de André e as discussões 

em torno do primeiro nó comunicativo cessaram e deram lugar às discussões que 

geraram o segundo nó comunicativo. 

 

4.1.1.2 Surgimento do segundo nó comunicativo 

O segundo nó comunicativo surgiu no final das discussões do primeiro 

Fórum com a intervenção do participante André (Fórum 1, 1, 13), que apresentou 

um novo raciocínio até o momento não discutido no Fórum. Diferente dos demais 

colegas, André trouxe a ideia de que a soma dos números de cada linha dobrava 

à medida que inseríamos uma nova linha. Nesse momento ele não se preocupou 

com quais elementos deveria ser composta a linha seguinte, mas sim com o valor 

da soma desses elementos.  

(André, Fórum 1, 1, 13) - quarta, 15 junho 2011, 22:30 
A última linha será 159951. 
O meu raciocinio é que a cada linha é dobrado o valor da soma, 
resultado em 1, 4, 8, 16 e por último 32. 

 

Essa nova ideia apresentada por André, baseada no fato da soma dos 

elementos da linha seguinte ser o dobro da soma dos elementos da linha anterior, 

levou os participantes a uma discussão em torno desse raciocínio. 

André apresentou parte do que era pedido pelo problema, determinando 

um padrão para a soma dos elementos que deveriam ocupar cada uma das 

linhas.   
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Após a exposição da ideia de André, o participante Hugo (Fórum 1, 4, 14) 

fez uma intervenção, em que destacou ser muito interessante a proposta 

apresentada por aquele, porém essa solução não teve nada a ver com a 

explicação dada por Cesar (Fórum 1, 2, 6), que não havia mencionado o fato de 

que na resolução do problema seria necessário usar a multiplicação. Nesse caso, 

dobrar o valor de cada linha à medida que fosse inserida uma nova.  

Hugo reconheceu a possibilidade da lógica apresentada por André estar 

correta. Ainda em sua intervenção, ele se mostrou aflito para saber o resultado 

correto do problema, perguntando se teria mais dicas e quando saberia o 

verdadeiro resultado. 

(Hugo, Fórum 1, 4, 14) - sexta, 17 junho 2011, 00:45 
Olá André! 
boa noite e seja  bem vindo. 
interessante, pode ser isto mesmo. 
mas a dica que o c. deu não era nada de mutiplicar  por outro. 
de toda forma talvez sua lógica esteja correta. 
quando que vamos saber o resutado  desta lição? 
terá mais dicas? 
abs. 

 

André (Fórum 1, 2, 16) retornou ao Fórum, reconheceu um possível erro de 

digitação e propôs outra solução, baseada em suas ideias anteriores (André, 1, 2, 

13). Comentou que a dica deixada para a solução do exercício estava relacionada 

à soma dos números e reconheceu que esse problema apresentava uma 

progressão numérica. 

 (André, Fórum 1, 2, 16) - segunda, 20 junho 2011, 21:34 
Só agora percebi que minha resposta teve um erro de digitação. O 
correto é 169961 o que dá os 32 que havia comentado. 
A dica que ele deu no exercício foi a da soma dos números, e se 
analisarmos existe uma progressão nos números. Espero que eu 
esteja no caminho certo pois trabalho com desenvolvimento de 
sistemas e lógica é parte fundamental risos.  
Abraços 

 

Por um lado, André percebeu que realmente o valor da soma de cada linha 

dobrava, mas equivocou-se ao propor quaisquer números apenas para satisfazer 

essa condição. É importante destacar que André em sua segunda intervenção 
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manteve o número 1 na primeira e na última posição da linha proposta. Talvez 

esse fato tenha ocorrido baseado nas intervenções anteriores, pois todas 

contemplavam em sua primeira e última posição o número.  

Na próxima intervenção o pesquisador (Carlos, Fórum 1, 8, 17) 

estabeleceu uma linha de raciocínio com André, confirmando a existência de uma 

progressão entre os números e perguntando se era possível estabelecer um 

padrão em relação a soma das linhas. Nesse momento algumas perguntas 

baseadas nas ideias de Pozo (1998) foram lançadas a fim de verificar a linha de 

raciocínio utilizada pelo participante. 

(Carlos, Fórum 1, 8, 17) - terça, 21 junho 2011, 09:37 
Olá André, vamos raciocinar juntos...risos. Realmente existe uma 
progressão entre os números, mas você consegue estabelecer 
algum padrão em relação a soma das linhas? o que está 
acontecendo da primeira para a segunda linha? E da segunda 
para a terceira? Será que é possível escrever uma fórmula geral 
que indique a soma dos números da linha, independente da linha 
que estivermos somando? Vamos tentar chegar a este raciocínio? 
Abraços 

 

Depois dessa intervenção tivemos um tempo de ausência de nossos 

participantes, talvez por não terem de imediato a resposta, o que poderia ter 

culminado em uma desmotivação. 

Tentando dar ânimo aos participantes para que conseguíssemos reatar as 

discussões para os próximos problemas, o pesquisador (Carlos, Fórum 1, 11, 21) 

apresentou a solução para o primeiro problema proposto. 

A partir dessa intervenção não houve mais discussões a respeito desse 

problema, sendo que, nenhum participante comentou a intervenção deixada pelo 

pesquisador. 

Percebemos, nas discussões do primeiro Fórum, que não houve relação 

entre os nós comunicativos identificados, uma vez que as ideias presentes em 

cada nó complementavam a solução para o problema, pois as intervenções se 

concentraram em condições distintas, mas que deveriam ser atendidas. 

Como afirma Bairral (2007), os nós comunicativos aparecem a partir de 

uma ação que gera uma ampla rede argumentativa. Embora esse seja um 
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problema fechado, a discussão dos participantes a respeito de temas distintos 

contribuiu para o surgimento de nós comunicativos. 

Apresentamos no esquema 2, representado pela Figura 4.6, as 

intervenções que circundavam cada nó comunicativo surgido no primeiro Fórum, 

representando as discussões feitas acerca de cada uma dessas intervenções, 

mostrando a característica de cada uma e o que nos levou a considerar esse 

conjunto de intervenções relacionadas aos nós comunicativos identificados. 

Esse esquema não apresenta as intervenções de forma linear, porém 

procura mostrar como as interações ocorreram. Percebemos que nem todas as 

intervenções que estavam ligadas a um nó comunicativo ocorreram em forma 

sequencial. 

Notamos nesse esquema a presença de links referenciais, uma vez que 

houve uma relação de igualdade entre os nós identificados e principalmente pelo 

fato de que a informação contida em cada um deles poderia ser interpretada de 

forma independente. 

O esquema 2 possibilita, através do uso das flechas, identificarmos quais e 

quantas intervenções faziam parte de cada nó comunicativo, facilitando o 

processo de análise. As flechas apontam para o surgimento de interações entre 

os participantes e destes com o pesquisador em torno de assuntos diferentes (nó 

1 e nó 2), desencadeando uma participação ativa de todos. 

Importante destacar que as flecham apresentadas em sentidos duplos, de 

ir e vir caracterizam interações e a constituição de uma rede argumentativa, ao 

contrário das flechas em sentido único, que na maioria das vezes se refere à 

resposta de um questionamento. 

 

4.1.2 Análise do Problema 2 

A análise do segundo problema também se iniciou com a organização, em 

um editor de texto, de todas as intervenções ocorridas no Fórum. Procuramos 

utilizar a mesma codificação para todos os problemas, mantendo um padrão de 
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análise. Todas as intervenções que ocorreram nesse Fórum, destinado à 

discussão do problema 2, podem ser encontradas na íntegra no Anexo 4. 

Nesse Fórum, como no anterior e assim como ocorreu com os demais, 

abrimos um tópico chamado “Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA” 

procurando padronizar o “nome” do tópico do Fórum com o intuito de facilitar a 

sua localização a cada vez que o participante fizesse seu acesso. Diferenciamos 

esses tópicos chamando-os de Fórum 1, Fórum 2 e assim sucessivamente, cada 

um vinculado a um problema. Dessa forma a discussão do problema 2 ocorreria 

no Fórum 2. 

Apresentamos o segundo problema da seguinte forma:  
 

Problema 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.” 

Figura 4.10 – Apresentação do segundo problema matemático 

 

O Fórum destinado à discussão desse problema ficou aberto entre os dias 

09/06/2011 até o dia 01/09/2011. Esse grande intervalo acabou ocorrendo devido 

ao baixo número de acesso dos participantes.  

Nesse segundo Fórum contamos com um total de 24 intervenções (ver 

Figura 5.1), sendo que, 14 destas pertenciam aos participantes. No entanto, esse 

número razoável de intervenções não foi suficiente para que pudéssemos 

identificar o surgimento de um nó comunicativo. 

A maioria dessas intervenções teve como objetivo responder os 

questionamentos do pesquisador, sendo que, algumas foram utilizadas para 

incentivar a participação no Fórum.  

Mesmo com todo o incentivo do pesquisador, percebemos a ausência de 

interação entre os participantes e, para nós, do surgimento de nós comunicativos 

levaria a um número maior de interações. Na Figura 4.10 apresentaremos a 

sequência linear que as intervenções ocorreram, além das tipologias discursivas 

que emergiram durante as discussões. 
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Figura 4.11 – Esquema 1 do problema 2: sequência linear de intervenções 

Adaptado de Bairral, 2002, p. 180 
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No esquema 1 do problema 2 (Figura 4.9), podemos perceber que quase 

todas as intervenções ocorreram em resposta a um questionamento ou interação 

com o pesquisador ou em resposta ao problema proposto, havendo apenas uma 

interação entre os participantes.  

A ausência de interações entre os participantes possivelmente contribuiu 

para o não surgimento dos nós comunicativos, uma vez que, eles ocorrem a partir 

de uma ampla rede argumentativa. Desse modo, nos parece que o problema 

utilizado não foi o mais adequado para que essa rede argumentativa surgisse. 

Percebemos também, na Figura 4.10, um grande número de interações 

dos participantes com o pesquisador, mas verificamos também que o teor dessas 

intervenções era meramente de perguntas e respostas, onde os participantes 

propunham possíveis soluções para os problemas e o pesquisador, com 

perguntas, tentava cada vez mais avançar em busca de outras possíveis 

soluções, uma vez que, o segundo problema se tratava de um problema aberto. 

Tentamos buscar o máximo de respostas que satisfizessem o problema. 

Tínhamos como ideia inicial que ao trabalharmos com problemas desse 

tipo, ou seja, que não possuíssem apenas uma resposta, aguçaríamos o ímpeto 

dos participantes em busca de uma solução sempre diferente e, em alguns casos, 

melhor do que a anteriormente apresentada, mas não foi isso o que aconteceu 

com este problema. 

Tivemos alguns questionamentos, mas foram sobre o porquê de 

responderem a esse tipo de problema, bem como, sobre qual era o propósito em 

trazer várias e diferentes respostas. Tentamos mostrar aos participantes que esse 

tipo de problema trabalharia o seu raciocínio lógico, uma vez que, problemas que 

envolvem probabilidade colaboram para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Conseguimos responder os questionamentos, porém o participante não entendeu 

o objetivo do problema proposto. 

A seguir apresentaremos o esquema 2, representado pela Figura 4.11, que 

facilitará a visualização do desenrolar das intervenções. Faremos uma descrição 

mais detalhada do que ocorreu nas discussões. 
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Figura 4.12 – Esquema 2 do problema 2: intervenções do segundo Fórum  
Adaptado de Bairral, 2002, p. 184.
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Iniciamos o segundo Fórum com a intervenção do pesquisador (Carlos, 

Fórum 2, 1, 1) propondo o problema que seria discutido, bem como, convidando a 

todos para participar das discussões. 

Cesar (Fórum 2, 1, 2) propôs uma possível solução de forma direta e 

objetiva, assim como fizera no primeiro fórum, mostrando que essa talvez fosse 

uma de suas características, ou seja, a de ser sempre o primeiro a responder ao 

Fórum e de dar as respostas sempre de forma objetiva e direta. 

(Cesar, Fórum 2, 1, 2) - quinta, 9 junho 2011, 15:25 
As escolhas possíbeis são: 
1 sem cobertura 
2 queijo 
3 tomate 
4 presunto 
5 calabresa 
6 sem cobertura e queijo 
7 sem cobertura e tomate 
8 sem cobertura e presunto 
9 sem cobertura e calabresa 
10 queijo e tomate 
11 queijo e presunto 
12 queijo e calabresa 
13 tomate e presunto 
14 tomate e calabresa 
15 presunto e calabresa 

 

A terceira intervenção do Fórum foi deixada pelo pesquisador (Carlos, 

Fórum 2, 2, 3) que, fazendo o uso de algumas perguntas, convidou o participante 

Cesar a esclarecer se a sua resposta seria a única ou se seria possível trabalhar 

em outras possíveis soluções. 

Em seguida obtivemos a resposta de Cesar (Fórum 2, 2, 4) que respondeu 

aos questionamentos do pesquisador, mais uma vez, de forma rápida e objetiva, 

porém, desta vez, apresentando uma dúvida. 

(Cesar, Fórum 2, 2, 4) - sexta, 10 junho 2011, 20:17 
Entendeu sim. Se assim não for posso depreender que são 
possíveis 32 coberturas no total 
 

O pesquisador (Carlos, Fórum 2, 3, 5) tentou esclarecer a dúvida de Cesar, 

dizendo que o problema era aberto, que oferecia diversas possibilidades para a 

resposta e pediu para que ele tentasse propor uma nova solução. 
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Nesse momento, surgiu a primeira intervenção de Hugo (Fórum 2, 1, 6), 

que propôs uma solução, porém, para isso, ele utilizou informações que o 

problema não forneceu, como por exemplo, o uso de certas coberturas para a 

pizza que não faziam partes das coberturas expressas no problema. No final ele 

apresentou uma inquietação, nos perguntando qual seria o propósito desse 

problema. 

(Hugo, Fórum 2, 1, 6) - terça, 14 junho 2011, 22:37 
Olá meus caros colegas. 
Bom uma  pizza tem vários sabores. 
1 metade quatro queijo e calabresa. 
2, beicom e  frango com catupiri. 
3 tomate seco e  asselga. 
Mas qual  é o  propósito deste exercício? 

 

O pesquisador (Carlos, Fórum 2, 4, 7) procurou responder a pergunta do 

participante e em seguida o convidou para tentar propor uma solução que 

satisfizesse o problema. 

Hugo (Fórum 2, 2, 8) disse, em resposta ao pesquisador, que gostaria de 

tentar propor uma solução possível, porém continuou sem entender o propósito 

do exercício, uma vez que era possível montar diversas pizzas, dados os recheios 

sugeridos pelo problema, mas sua dúvida era o que fazer depois de ter montado 

as possíveis pizzas. 

(Hugo, Fórum 2, 2, 8) - quarta, 15 junho 2011, 22:17 
Olá Carlos 
Boa noite. 
Sim, quero tentar sim, mas não entendi o  propósito do exercício. 
como disse na outra mensagem, pode se montar vários tipo de 
pizzas mas iai  como eu faço  ão entendi o que tenho que fazer 
com estes resutados. 
abs. 

 

Mais uma vez há a intervenção do pesquisador (Carlos, Fórum 2, 5, 9) 

tentando ajudar Hugo a compreender o propósito do exercício, dizendo que esse 

tipo de exercício procura trabalhar o raciocínio lógico e que estaríamos 

interessados no processo de construção de uma possível solução para o 

problema e não na solução em si. 
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Na sequência (Carlos, Fórum 2, 6, 10) procuramos convidar os demais 

participantes para interagir conosco, uma vez que, o participante Cesar havia se 

ausentado e o participante André ainda não havia participado. 

Logo após, Hugo (Fórum 2, 3, 11) apareceu mais uma vez dizendo ter 

entendido os esclarecimentos feitos pelo pesquisador (Carlos, Fórum 2, 5, 9), 

porém, nesse momento não foi proposta outra solução. 

Aproveitando que Hugo havia voltado a participar do Fórum, resolvemos 

(Carlos, Fórum 2, 7, 12) parabenizá-lo pela iniciativa que teve em nos questionar, 

pois o problema não tinha sido exposto de forma clara para ele e ao mesmo 

tempo o convidamos para continuar a propor novas soluções para o problema. 

Algumas semanas depois surgiu novamente o participante Cesar (Fórum 2, 

3, 13) justificando-se pela sua ausência, dizendo que naquele momento estava 

com tempo livre para continuar com sua participação.  

Em seguida, Cesar (Fórum 2, 4, 14) disse que gostaria de reformular sua 

resposta, propondo uma nova, pois após uma leitura mais cuidadosa acabou 

chegando a novas conclusões. 

(Cesar, Fórum 2, 4, 14) - quarta, 3 agosto 2011, 18:44 
Depois deste tempo todo vou reformular minha resposta. Lendo 
com mais calma o problema cheguei a algumas conclusões. 
O enunciado fala em pizza padrão de queijo e tomate portanto 
acredito que não podemos mexer na composição desta pizza, 
então: 
1 - queijo e tomate sem cobertura alguma. 
2 – colocar cobertura de presunto em ½ pizza. 
3 - colocar cobertura de calabresa em ½ pizza. 
4 - colocar cobertura de presunto e calabresa em ½ pizza. 
5 - colocar cobertura de presunto em ½ pizza e colocar cobertura 
de calabresa em ½ pizza. 
6 - colocar cobertura de presunto e calabresa em toda a pizza. 
7 - colocar cobertura de presunto em toda a pizza. 
8 - colocar cobertura de calabresa em toda a pizza. 

 

Utilizando a possibilidade de voltar a interagir com os participantes e 

principalmente com Cesar, que após longo período de ausência havia retomado 

às suas participações, o pesquisador (Carlos, Fórum 2, 8, 15) agradeceu ter 

retornado às discussões e procurou discutir a ideia apresentada por Cesar, além 
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de ter deixado algumas perguntas, com o intuito de manter e provocar mais 

interações, não apenas com ele, mas também com os demais participantes. 

Cesar (Fórum 2, 5, 16) concordou com os questionamentos deixados por 

nós e vislumbrou mais duas possibilidades para montar a pizza, complementando 

assim a sua resposta anterior. 

Hugo, (Fórum 2, 4, 17) após algumas semanas de ausência retomou sua 

participação, dizendo que ao comparar com a resposta dada por Cesar (Fórum 2, 

4, 14) visualizou mais algumas possibilidades para montar a pizza, deixando, 

assim, algumas contribuições complementares a sua última proposta de solução. 

Talvez esse fato tenha ocorrido devido ao participante ter observado as respostas 

anteriores deixadas no Fórum, o que talvez o motivou a continuar a interagindo 

com os colegas. 

O pesquisador (Carlos, Fórum 2, 9, 18) aproveitou o retorno de Hugo para 

agradecer e deixou algumas perguntas com o objetivo de manter a interação com 

os participantes. 

Nesse momento ocorreu a única interação entre os participantes no Fórum, 

onde Cesar (Fórum 2, 6, 19) deu as boas vindas ao retorno de Hugo e expôs a 

sua interpretação sobre o enunciado do problema. 

Somente nas últimas intervenções surgiu a participação de André (Fórum 

2, 1, 21), que procurou justificar a sua ausência devido a excesso de trabalho, 

apresentando na sequência (Fórum 2, 2, 22) uma possível solução para o 

problema e, em sua intervenção seguinte (Fórum 2, 3, 23), comparou a sua 

resposta com a do colega Cesar declarando que acreditava estar no caminho 

correto. 

Com a participação de todos, o pesquisador fez um apanhado geral 

comparando as soluções apresentadas, tentando promover maior interação entre 

os participantes. A partir desse momento não houve mais intervenções por parte 

dos participantes e como já estávamos com esse Fórum aberto por quase três 

meses achamos melhor encerrá-lo para que tivéssemos condições de trabalhar 

nos outros dois Fóruns que ainda estavam abertos.  
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Nesse fórum começamos a evidenciar algumas características dos 

participantes como, por exemplo, as de Cesar e André. O primeiro teve como 

principal característica responder ao Fórum, apresentando uma solução para o 

problema proposto logo no início das discussões, sempre de forma objetiva e 

clara, no entanto, sua participação não ocorreu até o final das discussões. 

Pensamos que, quando ele acreditava ter apresentado uma solução satisfatória 

para o problema, não precisava mais participar.  

André apresentou uma característica totalmente oposta à de Cesar, pois 

costumava iniciar suas contribuições no Fórum próximo de seu encerramento. 

Sua participação sempre ocorria depois que os demais participantes já haviam 

opinado e apresentado algumas soluções. Isso porque, talvez para ele fosse mais 

confortável verificar o que já havia sido discutido para, somente depois, se 

posicionar, o que também não foi postura incorreta. Todavia, ela não contribuiu 

para a interação entre os participantes.  

Nesse Fórum basicamente nos concentramos em respostas objetivas e 

questionamentos sobre o porquê de estarmos trabalhando com esse tipo de 

exercício. Vislumbramos boa vontade dos participantes em propor uma solução, 

porém como não estava claro para eles o que fazer com os resultados 

apresentados, não identificamos o surgimento de um nó comunicativo e tivemos 

pouca interação, o que pode ter contribuído para o não surgimento de redes 

argumentativas nesse Fórum. 

O esquema 2 nos mostra, através das flechas, que as intervenções 

ocorreram praticamente na interação um para um, ou seja, não houve momentos 

em que as discussões envolveram todos os participantes, incidindo em flechas 

direcionadas a mais de um participante. 

Como o problema proposto não atraiu tanto os participantes, acreditamos 

que esse fato tenha contribuído para não surgimento dos nós comunicativos, pois 

embora tenham participado tentando propor suas soluções, sempre fomos 

questionados sobre estarmos trabalhando com aquele tipo de problema, que não 

trazia significado algum para eles. 
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4.1.3 Análise do Problema 3 

Iniciamos a análise do terceiro problema com a organização em um editor 

de texto das intervenções ocorridas no Fórum. Utilizamos, como nas análises 

anteriores, a mesma codificação com o objetivo de facilitar a compreensão. As 

intervenções ocorridas no Fórum destinado à discussão do terceiro problema 

podem ser encontradas na íntegra no Anexo 5. 

Assim foi apresentado o terceiro problema: 

 
Problema 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?” 

Figura 4.13 – Apresentação do terceiro problema matemático 

 

O Fórum destinado à discussão do terceiro problema ficou aberto entre os 

dias 09/06/2011 e 08/11/2011. Esses quase três meses foram necessários devido 

à ausência dos participantes. Logo no inicio, após divulgação do problema que 

seria discutido, um dos participantes apresentou uma solução e se ausentou do 

Fórum. Os demais participantes continuavam ausentes. Foram necessárias 

algumas intervenções do pesquisador para tentar trazer à participação todos do 

grupo. 

Esse Fórum apresentou um total de 24 intervenções (ver Figura 4.1), sendo 

que destas, 13 partiram do pesquisador e 11 dos participantes. Vale destacar, que 

embora esse Fórum tenha tido um número bom de participações, não 

conseguimos identificar nós comunicativos.  

A maioria das intervenções dos participantes foi para tentar propor 

soluções diferentes para o problema, porém não foram constatadas inquietações 

ou dúvidas que pudessem gerar uma ampla discussão, caracterizando uma rede 

argumentativa. Tampouco houve interação significativa entre os participantes. 

Representamos através do esquema 1, ilustrado pela Figura 4.13 a 

sequência linear em que as intervenções ocorreram, bem como, as tipologias 

discursivas que surgiram em cada uma delas. 
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Figura 4.14 – Esquema 1 do problema 3: sequência linear de intervenções 

Adaptado de Bairral, 2002, p. 180 
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No esquema 1, representado pela Figura 4.13, podemos observar a 

sequência linear em que ocorreram as intervenções. Notamos, também, apenas 

um momento de interação, onde o participante Cesar fez algumas considerações 

e deixou algumas sugestões para o colega Hugo. 

A grande maioria das intervenções foi destinada a propor alguma solução 

para o problema. 

A interação com o pesquisador também ocorreu apenas uma vez com o 

participante Hugo já próximo do final do Fórum. 

Destacamos que fazendo o uso de uma simples análise do esquema 2 

(Figura 4.13) é possível identificar que em momento algum surgiu um nó 

comunicativo caracterizando assim uma rede argumentativa, pois uso das flechas 

para identificar as interações ocorridas no Fórum facilitaram essa visualização, 

sendo que através delas foi possível verificar quem e quantas interações estavam 

ocorrendo em torno de um assunto (dúvida, posicionamento, questionamento etc). 

Percebemos que a maior preocupação dos participantes era de apresentar 

uma solução que satisfizesse o problema. Não se preocuparam com a construção 

e com a apresentação dessas soluções, tampouco com a interação. Normalmente 

quando não trabalhamos em equipe ou em grupo dificilmente temos condições de 

estabelecer uma rede argumentativa, pois ela é feita de argumentos, 

questionamentos, dúvidas e anseios. 

A seguir, apresentaremos o esquema 2, representado pela Figura 4.14, 

onde faremos uma descrição detalhada das intervenções ocorridas no Fórum. 
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Figura 4.15 – Esquema 2 do problema 3: intervenções do terceiro Fórum  

Adaptado de Bairral, 2002, p. 184.
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O Fórum 3 tem como primeira contribuição a intervenção de Cesar (Fórum 

3, 1, 2) apresentando uma possível solução para o problema. 

(Cesar, Fórum 3, 1, 2) - quinta, 9 junho 2011, 15:33 
Deve partir a pedra em 40 pedaços de 1 kg cada. 

 

De fato a solução proposta por Cesar atendia as condições do problema, 

pois com a divisão da pedra em 40 pedaços de 1 quilo, ele teria condições de 

pesar qualquer objeto que pesasse entre 1 e 40 quilos (considerando apenas 

valores inteiros). Nós tínhamos a intenção, ao longo das discussões do Fórum, de 

ajudar os participantes a chegar ao menor número de pedaços da pedra possível, 

de forma a satisfazer as condições do problema. Então procuramos nas 

intervenções sempre utilizar alguns questionamentos que os fizessem chegar 

nessa solução. 

 Com o intuito de ampliar o número de participações no Fórum o 

pesquisador (Carlos, Fórum 3, 2, 3) interagiu com Cesar levantando algumas 

questões (POLYA, 1978 e POZO, 1998) que poderiam contribuir para a 

continuidade das discussões no Fórum, além de ter convidado os demais 

participantes para trazerem as suas soluções.  

Como o retorno dos participantes demorou a acontecer, o pesquisador 

procurou em suas duas próximas intervenções (Carlos, Fórum 3, 4, 5 e Carlos, 

Fórum 3, 5, 6) convidar todos a retomarem as participações, trazendo 

contribuições que pudessem elevar o nível de discussões de nosso Fórum. É 

importante ressaltar que uma cópia de todas as intervenções ocorridas no Fórum 

era enviada para o email dos participantes cadastrados no AVA. 

Essa ação do pesquisador é notada no esquema 2, onde é possível 

identificar cinco ações do pesquisador diretamente para os participantes. Essas 

ações eram convites para que eles retomassem as discussões. 

(Carlos, Fórum 3, 4, 5) - quarta, 6 julho 2011, 01:03 
Olá pessoal, para que consigamos resolver um problema 
matemático, alguns passos de forma geral devem ser seguidos, 
primeiro devemos entender o problema, depois estabelecer um 
plano pra resolver esse problema, em seguida colocar esse plano 
em ação e por último verificar ou revisar a solução encontrada, 
refletindo sobre o processo realizado, utilizando todo o 
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aprendizado adquirido na solução de outros problemas. Vamos 
em frente pessoal, essa atividade três é bem instigante e 
desafiadora, estou aguardando a participação de vocês! Abraços  

 

Somente algumas semanas depois do apelo, o participante Cesar (Fórum 

3, 2, 7) retomou sua participação apresentando outras duas possíveis soluções 

para o problema. 

(Cesar, Fórum 3, 2, 7) - quinta, 11 agosto 2011, 20:18 
Bom, então vou apresentar mais “duas” soluções possíveis:  
1) Podemos escolher qualquer peso (par) para os pedaços, desde 
que tenhamos o equivalente a estes pesos em pedaços de pedra 
de 1kg cada. Ex:  
Podemos ter 9 pedras de 4kg cada uma e mais 4 pedras de 1kg.  
2) Pode ser usada uma variação desta solução onde utilizamos 
apenas um prato da balança para colocar as pedras, quando 
quebramos em 19 pedras de 2kg e mais 2 de 1kg.  

 

Por se tratar de um problema que possuía inúmeras soluções, o 

pesquisador (Carlos, Fórum 3, 6, 8) interagiu com Cesar deixando mais algumas 

perguntas para que aos poucos conseguissem juntos chegar ao menor número 

possível de pedaços em que a pedra poderia ser quebrada. 

Em seguida, Cesar (Fórum, 3, 3, 9) trouxe mais uma solução possível, 

desta vez apresentando um número menor de pedaços em que a pedra poderia 

ser partida se comparada com a solução anterior, porém, ainda não era o menor 

número possível. Sendo assim, o pesquisador utilizou suas duas próximas 

intervenções (Carlos, Fórum 3, 7, 10 e Carlos, Fórum 3, 8, 11) para interagir com 

Cesar, procurando ajudá-lo na busca de outras possibilidades.  

Na intenção de ampliar a rede de discussões o pesquisador propôs 

algumas questões, como: “[...] você poderia nos descrever como pesaríamos um 

objeto e 15 quilos utilizando essa possibilidade?” (Carlos, Fórum 3, 8, 11) levando 

Cesar a refletir sobre a sua última resposta, afinal a solução apresentada deveria 

satisfazer a pesagem em quilos de qualquer objeto que pesasse entre 1 e 40 

quilos, utilizando apenas números inteiros. Porém a solução apresentada, não 

satisfazia completamente o problema.  
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Sendo assim, em sua próxima intervenção Cesar (Fórum 3, 4, 12) trouxe 

exemplos de como utilizar a sua solução para pesagens de qualquer objeto que 

pesasse entre 1 e 40 quilos. Ele sempre apresentou soluções adequadas ao 

problema, utilizando estratégias diferentes para tentar responder aos 

questionamentos do pesquisador. Isso nos levou a compreender que Cesar 

estava a vontade na discussão e que entendera muito bem o problema. 

(Cesar, Fórum 3, 4, 12) - quarta, 17 agosto 2011, 20:39 
Em uma balança de pratos poderíamos colocar o objeto em um 
dos pratos e no outro 3 pedras de 4kg e mais 3 pedras de 1kg ou 
tambem poderíamos colocar as quatro pedras de 4kg em um dos 
pratos e uma pedra de 1kg juntamente com o objeto no outro 
prato.  

 

A solução apresentada por Cesar foi muito interessante porque, além de 

responder aos questionamentos do pesquisador, nos mostrou que ele havia 

compreendido o problema além das linhas que o descrevia, pois, em nenhum 

momento, foi dito que seria possível utilizar um dos pedaços da pedra para 

compor o peso do objeto que se pesava. No entanto, essa estratégia poderia e 

deveria ser utilizada, pois somente através de seu uso é que conseguiríamos 

chegar no menor número possível de divisões para a pedra. 

A partir desse momento, Cesar não quis continuar na busca de uma 

solução que apresentasse um número ainda menor de pedaços. Nesse momento 

o pesquisador (Carlos, Fórum 3, 9, 13) convidou Cesar para tentar propor uma 

nova solução. 

Alguns dias depois, Hugo (Fórum 3, 1, 13) apresentou uma possível 

solução. Até aquele momento, sua solução que propunha que a pedra fosse 

dividida em 7 pedaços foi a mais próxima do ideal. Nesse momento o pesquisador 

(Carlos, Fórum 3, 10, 15) tentou motivar Hugo a buscar uma solução que 

apresentasse um número menor de pedaços em que a pedra pudesse ser 

dividida. 

(Carlos, Fórum 3, 10, 15) - quinta, 1 setembro 2011, 10:34 
Olá Hugo, muito pertinente a sua solução apresentada. Você 
dividiu a pedra em 7 pedaços, mas será que conseguimos dividir a 
pedra em um número menor de pedaços de forma a pesar 
qualquer objeto que tenha entre 1 e 40 quilos? Abraços 
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Diante da resposta dada por Hugo, Cesar (Fórum 3, 5, 16) disse que 

achara a reposta dada pelo colega pertinente, mas que até aquele momento não 

havia conseguido chegar a uma solução que apresentasse um menor número em 

que a pedra possa ser dividida. 

O próximo passo foi dado pelo pesquisador (Carlos, Fórum 3, 11, 17), pois 

diante da iniciativa dos participantes foi pertinente dizer que era possível 

encontrarmos um número menor do que 7 para dividir a pedra, visto que esse era 

o melhor resultado até o momento. 

Hugo (Fórum 3, 2, 18) afirmou que não havia conseguido, ainda, vislumbrar 

outra possibilidade. Cesar (Fórum 3, 6, 19), em seguida, apresentou uma solução, 

dividindo a pedra em 6 pedaços. 

A próxima intervenção foi dada por André (Fórum 3, 1, 20), que após mais 

de 3 meses reapareceu em nosso Fórum para trazer sua contribuição. Nessa 

intervenção André conseguiu dividir a pedra em 11 pedaços.  

Por André - quinta, 27 outubro 2011, 18:37 
Consegui dividi a peda em 11 pedaço 
1 de 10 quilo 
2 de 1 quilo 
2 de 2 quilo 
2 de 3 quilo  
2 de 4 quilo 
2 de 5 quilo 

 

Era uma solução possível, mas como estávamos procurando manter e 

ampliar as discussões, propusemos ao grupo que buscasse outras soluções que 

envolvessem um menor número de pedaços, pois já tínhamos conseguido chegar 

em 6 pedaços. 

Após a primeira intervenção de André, o pesquisador (Carlos, Fórum 3, 12, 

21) interveio lançando algumas questões para tentar ajudar na busca de outra 

soluções. 

Frente à intervenção feita pelo pesquisador, Cesar (Fórum 3, 7, 22) 

apresentou uma solução em que dividiu a pedra em 4 pedaços.  
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 (Cesar, Fórum 3, 7, 22) - domingo, 6 novembro 2011, 12:36 
Ultima tentativa, acho que da, não pensei muito ! 
1-21 
1-14 
1-3 
1-2 

 

Essa, realmente, seria a menor quantidade de pedaços em que 

poderíamos dividir a pedra, de forma com que fosse possível pesar qualquer 

objeto entre 1 e 40 quilos, levando em consideração apenas números inteiros. No 

entanto, o peso destinado a cada um desses 4 pedaços não estava correto. André 

(Fórum 3, 2, 23), diante da solução apresentada por Cesar, disse não ter chegado 

a algum resultado diferente. 

Como identificamos que a solução apresentada por Cesar não poderia 

satisfazer todas as pesagens possíveis entre 1 e 40 quilos (Carlos, Fórum 3, 13, 

24), pedimos para que ele pesasse um objeto de 25 quilos. Acreditamos que esta 

estratégia faria com que os participantes testassem suas respostas e 

propusessem novas soluções. 

Após essa intervenção o Fórum ficou aberto por mais algumas semanas, 

mas não tivemos mais participações. No entanto, podemos constatar que diante 

das boas participações que tivemos, as interações ocorridas foram tímidas. As 

trocas entre os participantes e entre eles com o pesquisador foram poucas, 

insuficientes para caracterizar o surgimento de algum nó comunicativo e, em 

consequência, de uma rede argumentativa.  

Importante ressaltar que nesse Fórum surgiram discussões interessantes, 

em que várias soluções foram propostas, porém, no que tange à interação dos 

participantes, esse Fórum foi inadequado. Isso pode ser observado pelo esquema 

2 onde é possível notar que as flechas estão em sua maioria em sentido único, 

partindo do pesquisador para os participantes. Mesmo com um número bom de 

intervenções nesse Fórum (24), talvez esse fato tenha ocorrido devido à falta de 

hábito dos participantes em resolver problemas desse tipo, o que os levou a 

interagir apenas com o pesquisador, que naquele momento era quem sabia a 

resposta do problema. 
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4.1.4 Análise do Problema 4 

Assim como fizemos para os Fóruns anteriores, procuramos organizar em 

um editor de texto das intervenções ocorridas no último Fórum, utilizamos 

também, como nas análises anteriores, a mesma codificação com o objetivo de 

facilitar a compreensão. As intervenções ocorridas no Fórum destinado a 

discussão do quarto problema podem ser encontradas na íntegra no Anexo 6. 

Apresentamos nosso último problema da seguinte forma: 
 

Problema 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.” 

Figura 4.16 – Apresentação do primeiro problema matemático 

 
Nosso último Fórum, destinado à análise do quarto problema, teve início 

em 09/06/2011 e término em 06/10/2011, tendo assim um período de atuação 

menor que os Fóruns anteriores. 

Embora o problema admitisse diversas soluções, descobrir a moeda falsa 

com apenas uma pesagem era o que buscaríamos ao longo das discussões, no 

entanto, essa resposta foi dada logo na primeira intervenção do Fórum por um 

dos participantes. 

Acreditamos que esse fato tenha contribuído para um pequeno número de 

intervenções. Tivemos apenas 10 intervenções (ver Figura 4.1), sendo que 

destas, sete couberam ao pesquisador e apenas três aos participantes. 

Tentamos de diversas formas trazer os participantes para interagirem no 

Fórum, mas não obtivemos sucesso em nossas tentativas, fato que pode ser 

observado no esquema 2 (Figura 4.17). Através da visualização das flechas que 

compõe esse esquema fica fácil notar as vezes que o pesquisador tentou trazer 

os participantes para as discussões 

Devido à pouca participação e praticamente nenhuma interação entre os 

participantes, não tivemos condições de identificar algum nó comunicativo, e mais 

uma vez não conseguimos estabelecer uma ampla rede comunicativa. 
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Procuramos representar através do esquema 1, ilustrado pela Figura 4.16 a 

sequência linear em que as intervenções ocorreram, bem como, as tipologias 

discursivas que surgiram em cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17 – Esquema 1 do problema 4: sequência linear de intervenções 

Adaptado de Bairral, 2002, p. 180 
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Analisando o esquema 1, ilustrado pela Figura 4.16, podemos notar a 

pequena participação nesse Fórum, onde tivemos apenas duas propostas de 

solução para o problema e uma intervenção onde Cesar fez algumas 

considerações a Hugo. 

(Cesar, Fórum 4, 2, 9) - quinta, 22 setembro 2011, 17:42 
Pensando bem voce tá certo não lendo o problema com mais 
cuidado acho que esta tambem é uma solução possivel. 

 

Quase todas as intervenções realizadas pelo pesquisador tiveram o intuito 

de convidar os participantes a interagirem, a buscarem novas soluções. No 

entanto, acreditamos que o fato da primeira solução apresentada ser a melhor 

possível, ou seja, o número menor de pesagens possível para descobrir em qual 

saco a moeda falsa se encontrava era uma, acabou desmotivando a participação 

dos demais participantes, tanto que, este foi o único Fórum em que não tivemos a 

intervenção de todos os participantes, sendo que, apenas Hugo e Cesar 

participaram, de forma tímida. 

Podemos perceber também, ao analisar o esquema 1, que não houve 

momento em que surgiram nós comunicativos ao longo das discussões. Isso 

culminou no não surgimento de uma rede argumentativa. 

A seguir, apresentaremos o esquema 2, representado pela Figura 4.17, e 

adiante faremos uma descrição detalhada das intervenções ocorridas no Fórum. 
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Figura 4.18 – Esquema 2 do problema 4: intervenções do quarto Fórum  
Adaptado de Bairral, 2002, p. 184.
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A primeira intervenção ocorrida no Fórum, como usualmente estávamos 

fazendo, foi para apresentar novamente o problema que seria discutido e para 

convidar todos os participantes a terem uma ativa participação ao longo do 

Fórum. (Carlos, Fórum 4, 1, 1) 

As três intervenções seguintes também foram dadas pelo pesquisador 

(Carlos, Fórum 4, 2, 2, Carlos, Fórum 4, 3, 3 e Carlos, Fórum 4, 4, 4). Somente 

após essas insistências, foi que Cesar (Fórum 4, 1, 5) apareceu e propôs uma 

solução.  

(Cesar, Fórum 4, 1, 5) - segunda, 15 agosto 2011, 18:54 
Do primeiro saco tiramos 1 moeda do segundo 2 moedas e assim 
sucessivamente até o quinto saco e então pesamos de uma só 
vez, se fossem todas verdadeiras pesariam 150 gramas. Se faltar 
1 grama para o total de 150 gramas as falsas estão no primeiro 
saco, se faltar 2 gramas as falsas estão no segundo saco e assim 
sucessivamente. Essa foi fácil !!! 

 

No entanto, essa solução apresentada por Cesar era o que gostaríamos de 

encontrar no final do Fórum após longas e animadas discussões, pois o problema 

tratava de pesagens e, para resolvê-lo, o participante poderia propor diversas 

soluções, com diferentes números de pesagens, sendo nosso interesse chegar a 

uma solução que resolvesse o problema com apenas uma pesagem. Essa 

solução foi apresentada logo na primeira intervenção. 

Pensamos que essa ação tenha desanimado a participação dos demais, 

pois o interessante teria sido descobrirmos juntos uma quantidade cada vez 

menor de pesagens que pudesse satisfazer o problema. O fato de não termos 

previsto a possibilidade de que os participantes apresentassem logo no inicio a 

resposta que buscaríamos ao longo das discussões, foi um erro nosso, pois 

tínhamos a convicção de que o uso de problema aberto atrairia e despertaria o 

interesse dos participantes, mas infelizmente não foi o que ocorreu. 

Tentamos de diversas formas incentivar a participação (Carlos, 4, 5, 6), 

pois embora essa fosse a solução que gostaríamos de encontrar para o problema, 

era apenas uma das soluções.  

(Carlos, Fórum 4, 5, 6) - terça, 23 agosto 2011, 15:24 
Olá Cesar, 
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Muito boa a sua proposta de solução para o problema, mas essa 
será a única? 
E os demais colegas, concordam com a solução apresentada pelo 
Carlos? Vocês podem apresentar alguma solução diferente? 
Estou aguardando a participação de vocês. 
Abraços 

 

Depois de certa insistência, Hugo (Fórum 4, 1, 7) propôs uma solução de 

forma objetiva e direta.  

(Hugo, Fórum 4, 1, 7) - terça, 30 agosto 2011, 15:07 
Pesaria uma moeda de cada saco. A mais leve seria do saco de 
moedas falsas 

 

Em seguida, o pesquisador (Carlos, Fórum 4, 6, 8) fez o uso de algumas 

perguntas para interagir e principalmente para alimentar a conversa ali iniciada. 

Logo após esse inicio de conversa, Cesar (Fórum 4, 2, 9) fez algumas 

considerações acerca da solução proposta por Hugo. 

Com o intuito de incentivar essas interações, o pesquisador (Carlos, Fórum 

4, 7, 10) fez outra intervenção, lançando algumas considerações e deixando uma 

pergunta no ar. 

(Carlos, Fórum 4, 7, 10) - quinta, 6 outubro 2011, 15:57 
Olá Cesar, sem dúvidas a solução apresentada pelo colega Hugo 
é uma solução possível dentre inúmeras possíveis, porém é 
interessante propormos uma solução com um número menor de 
pesagem possível, assim como você fez na sua primeira 
contribuição, você conseguiu solucionar os problemas com 
apenas uma pesagem, qual seria o próximo número mínimo de 
pesagens possível para solucionar esse problema? Abraços  

 

Porém, a estratégia falhou e todos os participantes se ausentaram, desta 

vez, sem retornar. 

O uso do esquema 2 na análise desse problema nos permitiu claramente 

identificar que as intervenções ocorreram em mão única, ou seja, a maioria das 

flechas está em sentido único, partindo do pesquisador com o intuito de convidar 

os participantes a participarem do Fórum. Tivemos apenas duas intervenções 

com propostas de solução para o problema. Os poucos momentos que obtivemos 
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alguma interação foram diretamente com pesquisador, nos mostrando novamente 

que a interação entre os participantes ocorreu de forma inadequada. 

Evidenciamos nesses dois últimos Fóruns que a característica do 

participante Cesar mudou um pouco, pois depois de alguma insistência do 

pesquisador em chamar todos para a discussão Cesar, mesmo depois de ter 

deixado a sua solução, ainda retornou para deixar mais algumas contribuições, o 

que nos levou a perceber que ele estava achando um novo modo de agir dentro 

do contexto da EaD. No entanto, André permaneceu com sua característica, 

inclusive deixou de participar do último Fórum. 
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CAPÍTULO 5 
________________________________________________________ 

ALGUMAS REFLEXÕES 
 

Atualmente encontramos disponíveis na rede mundial de computadores 

diversos ambientes e ferramentas computacionais destinados ao ensino e a 

aprendizagem através da Educação a Distância, com características interacionais 

entre professor/tutor e alunos, alunos e o material e entre alunos. Ademais, 

pesquisas que reportam o uso da Educação a Distância como alternativas de 

ensino, principalmente de matemática, para pessoas com limitações sensoriais no 

Brasil ainda são escassas. Não encontramos estudos que abordassem a tríade, 

Educação Matemática, Educação a Distância e Educação Inclusiva, que 

pudessem oferecer parâmetros para esta pesquisa, sendo assim, focamos a parte 

prática em busca de resultados que respondessem aos nossos anseios e que 

pudessem servir de base para estudos futuros (UTSUMI et al, 2008). Entendemos 

que atenção especial deve ser dada à disponibilidade de recursos tecnológicos e 

as possibilidades dos usuários de acessá-los. 

Com o intuito de contribuir com um material original e de referência dentro 

dessa tríade, desenvolvemos nossa pesquisa que buscou responder a seguinte 

questão de pesquisa: O uso de problemas matemáticos por participantes cegos 

favorece as interações em Fóruns de discussão, contribuindo para o surgimento 

de nós comunicativos e de redes argumentativas? 

Com essa questão em mente planejamos o desenvolvimento desta 

pesquisa traçando alguns objetivos que apresentamos a seguir: 

 Adaptar um ambiente virtual de aprendizagem, de modo a torná-lo 

acessível a todos;  

 Verificar se o uso de problemas abertos contribui para o surgimento 

de nós comunicativos; e  

 Identificar redes argumentativas que podem surgir nos fóruns de 

discussão a partir dos nós comunicativos. 
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Para atingir esses objetivos nos baseamos nos trabalhos de Bairral (2002, 

2007), que nos deram suporte para analisar os dados e encontrar respostas ou 

caminhos para a pergunta que norteou esta pesquisa.  

 

5.1 O estudo  

Nosso estudo nasceu da inquietação que tínhamos em relação ao uso da 

EaD como ferramenta de inclusão à pessoas que possuem algum tipo de 

limitação sensorial. Baseado em experiências próprias e pesquisas identificamos 

que a oferta de cursos a distância em ambientes virtuais acessíveis ainda são 

escassos. Em contrapartida, entendemos que a EaD tem um grande potencial 

para viabilizar a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mundo 

acadêmico, profissional e social. 

A partir desse contexto começamos a trabalhar para tornar um AVA 

acessível, onde pudéssemos trabalhar alguns problemas matemáticos com um 

grupo de participantes cegos. Depois de algumas pesquisas acabamos optando 

por trabalhar com o ambiente Moodle, pois o ambiente proporciona tanto ao 

designer quanto aos usuários a possibilidade de inserir imagens, sons, vídeos e 

facilita o uso de leitores de telas - ferramenta utilizada por usuários cegos - 

ampliando assim as diferentes formas de comunicação. Esse mesmo AVA foi 

utilizado na pesquisa de Rezende (2005) que também trabalhou com pessoas 

cegas, mostrando que é possível a interação entre cegos e o ambiente virtual 

através de uma ferramenta desenvolvida por ele (EASY). Em nossa pesquisa a 

intenção é que o participante cego interaja diretamente com o ambiente, sem que 

haja a intermediação de alguma ferramenta, exceto as que são do próprio 

ambiente e de um leitor de tela externo. 

Logo após a escolha do ambiente virtual iniciamos a fase de design do 

ambiente com o intuito de torná-lo acessível. Essa fase contou com alguns testes, 

iniciando com a avaliação de acessibilidade por avaliadores on-line, como o caso 

do DaSilva, e com uma série de testes com usuários cegos e usuários surdos, já 

que o ambiente foi utilizado por outras pesquisas.  
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Após a seleção das atividades que seriam oferecidas no AVA, iniciamos a 

fase de testes com a aplicação de quatro problemas adaptados do site 

Somatemática, que foram realizadas em cinco momentos: com doze 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 cinco 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; com quatro alunas surdas do 

instituto SELI (Instituo de Educação para Surdos); e os dois últimos momentos 

ocorreram na ADEVA (Associação de Deficientes Visuais e Amigos). Os três 

últimos momentos tiveram como objetivo identificar as possíveis melhorias que 

deveriam ser feitas no AVA e a partir desses depoimentos fizemos as adaptações 

necessárias para garantir a acessibilidade para usuários cegos e usuários surdos. 

 Os voluntários que participaram desta pesquisa foram convidados por 

meio de um email enviado pelo coordenador da ADEVA a uma lista de associados 

cegos ou com baixa visão da instituição. Depois do convite, tivemos alguns 

interessados e três participantes cegos efetivamente participaram da pesquisa. 

Para o design final do AVA foi necessário elaborar novos e originais 

problemas matemáticos, pois os aplicados nos testes dispunham de soluções na 

internet. Procuramos elaborar problemas que pudessem despertar o interesse dos 

participantes na busca por possíveis soluções. Optamos por quatro problemas 

matemáticos, sendo três abertos e um com apenas uma solução. 

Passamos aproximadamente um semestre interagindo em quatro Fóruns 

de discussão que foram abertos com o objetivo de trocar ideias, esclarecer 

dúvidas e propor soluções para os problemas. Todas as intervenções foram 

coletadas e arquivadas, servindo de base para nossas análises. 

 

5.2 Dimensões de análises  

Neste trabalho apresentamos quatro problemas matemáticos em Fóruns de 

Discussão distintos. Dentre esses problemas três admitiam várias soluções, 
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caracterizando-se assim como problemas abertos e apenas um tinha como 

característica ser fechado, ou seja, admitia apenas uma solução. Levantamos 

inicialmente a hipótese de que os problemas abertos ampliariam o número de 

interações entre os participantes se comparados ao problema fechado. 

Escolhemos o Fórum de Discussão como ferramenta de análise, pois o 

considerarmos um espaço mediador das reflexões coletivas onde todos podem 

acessar, discutir e participar com um tempo próprio para reflexão e resposta 

(BAIRRAL, 2007; OLIVEIRA, 2010). 

Para dar aporte às nossas análises criamos dois esquemas, inspirados nos 

propostos por Bairral (2002, 2007).  

No primeiro esquema desenvolvido para cada um dos quatro problemas 

apresentamos todas as intervenções sintetizadas a partir das tipologias 

discursivas ocorridas em cada Fórum de forma linear. Esse esquema nos ajudou 

a identificar o fluxo das intervenções e a quem eram destinadas. A partir desse 

esquema tivemos condições de elaborar o segundo esquema que nos permitiu 

identificar as interações, o surgimento de nós comunicativos e as possíveis redes 

argumentativas. 

A análise das setas utilizadas na elaboração do esquema 2 foi importante 

para que percebêssemos a ocorrência ou não de redes argumentativas geradas a 

partir do surgimento dos nós comunicativos. É possível perceber, observando o 

fluxo das setas, que as redes são argumentativas quando os participantes 

envolvem-se em um trabalho colaborativo que gira em torno da discussão de 

determinado conteúdo, o que pode ser visto na análise do primeiro problema. 

O primeiro problema, que tinha a característica de ser fechado, gerou 

discussões, dúvidas, anseios e questionamentos em torno de determinados 

conteúdos matemáticos, o que nos possibilitou identificar dois nós comunicativos. 

Esses nós foram gerados a partir de links referenciais, pois os conteúdos 

discutidos em cada um deles podem ser interpretados de forma independente. 

A rede argumentativa relacionada ao primeiro nó comunicativo surgiu a 

partir da inquietação de Hugo (Fórum 1, 1, 3) que lançou algumas dúvidas a 
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respeito do padrão que determinava os elementos de uma linha, promovendo 

uma sequência de interações entre os três participantes, em busca de uma 

resposta para a inquietação inicialmente lançada. O segundo nó comunicativo 

emergiu da intervenção de André (Fórum 1, 1, 13) que percebeu uma 

particularidade no enunciado do problema, referindo-se a soma dos elementos de 

cada linha.  

Os problemas 2, 3 e 4 foram problemas abertos. Embora inicialmente 

tivéssemos como hipóteses que esses problemas motivariam as discussões dos 

participantes, desencadeando uma ampla rede argumentativa, aconteceu 

exatamente o contrário. 

Analisando os esquemas 2 dos problemas 2, 3 e 4 observamos através das 

flechas, que as intervenções ocorreram praticamente na interação um para um, 

ou seja, um participante respondia ou questionava outro. Vale destacar que um nó 

pode surgir quando temos interação um pra um. A quantidade de interações não 

tem implicação direta na geração de um nó comunicativo, mas sim a natureza da 

destas. Não houve momentos em que as discussões envolviam um determinado 

conteúdo matemático, o que poderia atribuir às interações um caráter 

argumentativo. 

De maneira geral podemos perceber que nos problemas abertos os 

participantes envolveram-se na busca de diferentes soluções, porém as 

discussões a respeito dessas soluções não transcorreram de modo colaborativo. 

Em sua maioria foram respostas dadas às questões do pesquisador e dos 

próprios colegas. Esse fato nos fez conjecturar que a falta de experiência com 

ambientes virtuais de aprendizagem, com discussões em Fóruns e com a 

resolução de problemas desse tipo contribuíram para que as interações não 

tenham constituído uma rede argumentativa.  

Em relação a participação de sujeitos cegos em ambientes virtuais de 

aprendizagem matemática acreditamos que o desafio não está apenas associado 

ao conteúdo matemático proposto, mas também aos fatores motivacional e social. 

No aspecto social podemos destacar a troca de experiências e a relação de 

indivíduos de diferentes culturas. Em relação ao fator motivacional podemos citar 
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a possibilidade de certificação em cursos profissionalizantes, de graduação, 

capacitação e outros. 

A característica essencial dos Fóruns é promover a discussão em torno de 

uma questão norteadora buscando uma solução coletiva para um determinado 

problema. As interações em Fóruns de discussão são organizadas de maneira 

muito peculiar, pois podem ser compostas por intervenções de diversos 

participantes e podem ocorrer num período de tempo dilatado, haja vista o 

aspecto assíncrono da ferramenta. 

Nossos Fóruns foram pensados para que os participantes concordassem, 

discordassem, indagassem, questionassem, problematizassem, elaborassem, 

avaliassem e refletissem sobre os problemas propostos, culminando assim no 

surgimento de nós comunicativos e de amplas redes argumentativas.  

Como o intuito de promover a interação que poderia nos trazer como 

consequência o surgimento de nós comunicativos, procuramos evitar questões 

que direcionassem os participantes a respostas prontas. Para isso deixamos 

sempre as discussões abertas e intervimos sempre com o caráter de promover a 

discussão. Tínhamos como intenção utilizar os Fóruns de discussão como 

ferramentas em que o conhecimento é compartilhado para efetiva solução de 

problemas. 

No entanto não obtivemos o sucesso esperado com essa ação. No Fórum 

destinado ao segundo problema, por exemplo, não gerou um grau de 

comprometimento, possivelmente inibindo as manifestações que levassem a 

solução do problema proposto. Acreditamos que tal fato tenha ocorrido em 

decorrência da não compreensão do significado do problema proposto por um dos 

participantes, o que notoriamente desestimulou a participação de todos. Além 

disso, outro fator que merece destaque é o fato da maioria dos ambientes virtuais 

de aprendizagem não serem acessíveis, o que diminui muito a participação de 

pessoas com limitações sensoriais, reduzindo assim a experiência em trabalhar 

com esses ambientes. 

Constatamos também que o quarto problema proposto apresentou apenas 

três intervenções dos participantes. Temos consciência que esse fato ocorreu em 
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parte por erro nosso, pois pensávamos que juntos iríamos construir uma solução 

cada vez mais restrita para o problema, chegando a um mínimo de pesagens 

possíveis. No entanto, essa solução foi apresentada logo na primeira intervenção 

do Fórum, e não termos previsto tal fato pode ter acarretado no menor número de 

intervenções dos participantes em um Fórum. 

É notório que para se chegar a um padrão de consonância, há muito que 

percorrer, porém os resultados e considerações alcançados nesta pesquisa 

poderão contribuir para um estudo mais aprofundado, cujo padrão possa ser 

criado, proposto, testado, e por fim adotado pelas instituições de ensino regular 

ou não. 

Cabe sublinhar que conseguimos com nossa pesquisa mostrar que 

pessoas com diferentes limitações sensoriais (em particular usuários cegos, 

usuários surdos e usuários sem limitações sensoriais) podem fazer uso de um 

mesmo ambiente virtual para capacitação, aperfeiçoamento, formação, desde que 

esse ambiente seja acessível. 

Os resultados desta pesquisa pretendem colaborar no preenchimento de 

um hiato ainda existente, ou seja, a possibilidade de pessoas com limitações 

sensoriais utilizarem a EaD como alternativas de crescimento educacional e 

profissional. 

 

5.3 As intervenções 

Nessa pesquisa a utilização do Fórum de discussão promoveu um número 

significativo de intervenções, algumas dessas com características interacionistas, 

mas nem todas de cunho argumentativo. 

No quadro a seguir (Figura 5.1)  apresentamos o número de intervenções 

que ocorreram em cada um dos fóruns.  
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 Intervenções 

Problemas Fórum Participantes Pesquisador Total 

1 1 10 8 18 

2 2 14 10 24 

3 3 11 13 24 

4 4 3 7 10 

 Avaliação 3 0 3 

Figura 5.1 – Quantidade de intervenções nos Fóruns de discussão 

 

Verificamos no quadro (Figura 5.1)  que o número de intervenções ligadas 

ao problema 1 foi relativamente menor que o número de intervenções conectadas 

aos problemas 2 e 3.  

Analisando o esquema 228 que representa as intervenções ocorridas no 

Fórum do problema 1, destacamos que as dezoito intervenções têm 

características interacionistas e dessas, treze são de caráter argumentativo 

estando diretamente relacionadas aos nós comunicativos.  

Apesar do número significativo de intervenções ocorridas principalmente 

nos Fóruns dos problemas 2 e 3, nossas análises não nos trouxeram indícios do 

surgimento de nós comunicativos e da formação de redes argumentativas.  

Notamos que somente a quantidade de intervenções não caracteriza o 

surgimento de uma rede argumentativa, como por exemplo, no Fórum 3 (ver 

Esquema 2 – Problema 3). Nesse Fórum identificamos uma grande quantidade de 

intervenções, porém, em sua maioria eram ações do pesquisador para trazer os 

participantes para colaborar no Fórum. Outras foram respostas pontuais ao 

problema apresentado, não contribuindo para que pudesse originar um nó 

comunicativo, pois o que caracteriza cada nó é o teor que as intervenções 

possuem acerca de um tema discutido, criando assim aflições, dúvidas, angústias 

e porque não, esclarecimentos. 

                                            
28 Ver Figura 4.6 na página 70 
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5.4 Voltando a questão de pesquisa 

Com base nos resultados decorrentes de nossa pesquisa e considerando 

as limitações deste trabalho, acreditamos que podemos oferecer uma resposta a 

nossa questão de pesquisa. 

O uso de problemas matemáticos por participantes cegos favorece as 

interações em Fóruns de discussão, contribuindo para o surgimento de nós 

comunicativos e de redes argumentativas? 

Ao iniciarmos nossos estudos acreditávamos que, envolvidos na solução 

de problemas matemáticos, os participantes cegos envolveriam-se em um 

trabalho colaborativo. Dentre as possibilidades que tínhamos, escolhemos 

problemas que criassem cenários de discussão. Nesse sentido acreditávamos 

que o uso de problemas abertos, comparados aos problemas fechados 

promoveria um número maior de interações argumentativas. 

O que podemos afirmar é que para esse grupo de participantes o uso de 

problemas abertos não correspondeu à nossa expectativa. Foi o problema que 

apresentava uma única solução (Problema 1) que promoveu um cenário de 

discussão, onde os participantes trabalharam de forma colaborativa e cooperativa, 

contribuindo para o surgimento de nós comunicativos e de redes argumentativas. 

Destacamos alguns fatores que nos fazem considerar que não temos 

condições de generalizar nossos resultados. Embora nossos participantes 

tivessem afinidade com a tecnologia, não possuíam o perfil de um aluno da EaD, 

que tem como uma de suas características ser autônomo ao mesmo tempo em 

que busca no trabalho em equipe parâmetros para a construção de 

conhecimentos.  Mesmo com um número significativo de convites, foram poucos 

os interessados em participar da pesquisa, destes, apenas três efetivamente 

contribuíram. Tal fato nos leva a última consideração – a motivação. Diferente do 

que acontece nos cursos em EaD, nossos participantes não tinham a expectativa 

de um resultado final ou de alguma certificação. 
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5.5 Perspectivas futuras 

Ao longo de nossa pesquisa nos deparamos com algumas lacunas que não 

puderam ser preenchidas, nesse sentido, recomendamos como desdobramento 

dessa pesquisa algumas perspectivas para trabalhos futuros. 

Chegamos ao final de nossa pesquisa com um resultado satisfatório no que 

tange a acessibilidade, pois conseguimos que os participantes cegos, surdos e 

regulares acessam, em iguais condições, o AVA (re)desenhado. No entanto, 

nesta pesquisa não tivemos a oportunidade de colocar em um mesmo Fórum 

participante cegos, surdos e regulares para interagirem na busca de soluções 

para um dos problemas. Entendemos que essa ação é totalmente possível que 

poderá trazer significativos particularmente para a estruturação de cursos à 

distância. E de modo geral contribuir para a ampliação dos horizontes da 

Educação a Distância, fazendo-a capaz não somente de exceder os limites de 

tempo e espaço, mas também de ser acessível a diversidade de pessoas que se 

propõe atender. 

Colocar todos os participantes, independente de possuir ou não alguma 

limitação sensorial para interagirem juntos, nos possibilitará um grau maior de 

inclusão. 

Fazer pequenos acertos em alguns módulos do AVA, como por exemplo, o 

caso das opções de fonte para a caixa de texto dos Fóruns de discussão (que não 

se apresentavam de forma clara para os cegos). Para isso se faz necessário 

conhecer sobre programação PHP. Essa ação atenderia em particular os cegos. 

É possível também, de acordo com a necessidade, inserir novos módulos 

que atendam a algumas especificidades, pois o ambiente sendo de código aberto, 

permite a edição e inserção de novos módulos. 

Utilizar esse ambiente adaptado, na forma como foi trabalhado com nossos 

participantes, para planejar, implementar e aplicar um design instrucional inclusivo 

em cursos regulares, profissionalizantes, de capacitação e de aperfeiçoamento, 

criando assim alternativas para pessoas com limitações sensoriais.  
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As conclusões aqui apresentadas não pretendem ser definitivas, 

apontamos sim para a necessidade de pesquisas complementares acerca desse 

estudo, em razão da complexidade que apresenta o tema e do número reduzido 

de pesquisas nesse âmbito, porém temos consciência que uma nova história 

começa a ser escrita. 
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ANEXO 1 

Problemas (desafios)29 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? 

 

 

                                            
29 Disponíveis em: http://www.somatematica.com.br/desafios.php  



123 

 

ANEXO 2 

Tutorial – Como acessar o AVA Moodle 

Esse tutorial foi organizado para que o estudante, de forma autônoma, 

pudesse realizar o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem matemática. 

Iremos detalhar todos os passos que foram seguidos para que se conseguisse 

realizar a tarefa por completo. 

Para ter acesso às atividades propostas, os alunos deveriam de posse de 

um computador com acesso a internet, acessar o endereço eletrônico 

www.visaoconcursos.com/ead. Esse endereço os remeteria à página, conforme 

ilustração da Figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Tela de apresentação dos cursos disponíveis no AVA Moodle – 
Visão Concursos 

 
 
Nesse momento o aluno deveria clicar em “MATEMÁTICA INCLUSIVA”, 

pois este foi o curso especialmente preparado para atender os alunos cegos e 

alunos surdos. Ao clicar no link anteriormente citado, o aluno seria remetido à 

página a seguir, ilustrada pela Figura 2. 
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Figura 2 – tela de acesso ao curso 

 

 

O aluno de posse do “nome do usuário” e da “senha”, previamente 

fornecidos pelo professor/pesquisador, preencheria os respectivos campos, 

clicando no botão “acesso”, procedimento que o levaria à página inicial do curso, 

como apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Página inicial do curso 

 

 

Entrando na página inicial do curso, o aluno visualizaria a programação do 

curso disponível. A apresentação do curso deu-se através de um fórum de 

apresentação apresentado também por um vídeo de boas vindas gravado em 
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LIBRAS, pois o ambiente foi preparado para atender tanto alunos cegos quanto 

alunos surdos, sendo acessível de modo geral. O aluno também se deparou com 

três links chamados “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Deficiência 

Visual; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Deficiência Auditiva e 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

Esses termos foram elaborados de acordo com a particularidade de cada 

usuário, seja cegueira, surdez e para aqueles que não apresentam nenhuma 

necessidade especial sensorial.  

O aluno só teria acesso às atividades propostas após ler o termo 

correspondente a sua necessidade educacional especial, estando de acordo com 

as informações ali apresentadas, e para isso deveria clicar no botão “concordo” 

quando estivesse de acordo, caso contrário deveria clicar no botão “não 

concordo”, encerrando sua participação na pesquisa, confirmando sua escolha 

através do botão “gravar a minha resposta”, conforme Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Tela de apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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O aluno de acordo com as informações presentes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, teria acesso aos demais tópicos do curso, 

recebendo na próxima etapa informações gerais de como ele deveria proceder 

para que os objetivos propostos para as atividades fossem alcançados, como 

podemos ver na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Tela de apresentação dos passos que devem ser seguidos na resolução 

das atividades. 
 
 

Vídeo com mesmo teor foi gravado em LIBRAS para atender aos alunos 

surdos, com podemos observar na Figura 6. Após realizar a leitura ou assistir o 

vídeo de como proceder nas atividades propostas, os alunos teriam acesso a 

primeira atividade, conforme Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Apresentação da primeira atividade 
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Feita a leitura da atividade 1, o aluno deveria clicar no link “Deixe aqui a 

sua resposta” que o remeteria a ferramenta fórum de discussões, conforme 

Figura 7. Essa ferramenta foi escolhida para abarcar as discussões, interações, 

cooperações e colaborações entre alunos e entre alunos e tutor (que será 

representado na figura do pesquisador). Podemos visualizar essa próxima etapa 

através da Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Tela de apresentação do fórum de discussões 

 

Chegando a tela do fórum de discussões o aluno deparou-se novamente 

com os passos que deveria seguir na resolução da atividade e, também, com os 

fóruns abertos pelos pesquisadores. Nesse momento cada aluno deveria entrar 

no fórum ao qual está vinculado, sendo que o mesmo trará uma identificação que 

facilite sua escolha. Após identificar o fórum que deveria entrar, o aluno clicaria 

no link do respectivo fórum, que o remeteria à página onde poderia propor uma 

solução para a atividade em questão, como mostrado na Figura 8. 
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Figura 8 – Espaço para propor uma solução para a atividade 

 
 

Nesta tela o aluno teria a opção de fazer a (re)leitura da atividade proposta 

e de compartilhar a sua solução com todos os colegas e tutor/pesquisador, para 

isso estudante deveria clicar no link “responder”. Esse clique abriria uma caixa de 

texto semelhante aos editores de textos que estamos acostumados a trabalhar. 

Esse editor nos permite inserir imagens, arquivos (textos, vídeos, áudio etc), além 
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de editar o texto escrito, pois possui as barras de ferramenta que possibilitam 

essa edição. 

O aluno após inserir uma possível solução para a atividade proposta 

deveria clicar no botão “enviar mensagem ao fórum”. A mensagem enviada ficará 

visível a todos os participantes do curso, permitindo a interação dos demais 

colegas com ele, além de possibilitar o envio de outras possíveis soluções para a 

atividade em questão, fato que podemos verificar na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Resposta enviada por um aluno 

 

Podemos verificar na resposta do aluno a existência do link responder, que 

permitia que os demais colegas pudessem interagir com o respondente acerca da 

solução apresentada. O mesmo link aparece na mensagem inicial deixada pelo 

tutor/pesquisador, onde é descrita novamente a atividade proposta, permitindo 

que o aluno proponha uma solução para a atividade, não o limitando apenas a 

interação com o colega que apresentou a primeira resposta. 

Esse procedimento, para apresentar uma possível solução, deveria 

aparecer inúmeras vezes no decorrer do fórum, para cada atividade que for 

proposta. 

No final de todo o processo, ou seja, após as discussões em busca de 

soluções para todas as atividades disponibilizadas, os alunos tiveram a 

oportunidade de fazer uma avaliação de todo o processo, onde deveriam emitir 

sua opinião sobre o que vivenciaram nos momentos em que fizeram parte da 
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pesquisa, será permitida a emissão de sugestões, críticas e elogios. Essa 

avaliação ocorreu através de um fórum de discussões, assim como todas as 

atividades anteriores, conforme verificamos na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Avaliação dos alunos 

 

 

Todo o procedimento para responder as quatro questões que foram 

propostas na avaliação é semelhante ao realizado para propor uma possível 

solução para uma das atividades apresentadas, para isso, então, bastava clicar 

no link “Faça aqui a sua avaliação sobre as atividades propostas”.  
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ANEXO 3 

Intervenções ocorridas no fórum de discussão do problema 1 

(Carlos, Fórum 1, 1, 1) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 9 junho 2011, 09:31 
Atividade1. 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! 
 
(Cesar, Fórum 1, 1, 2) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - quinta, 9 junho 2011, 14:59 
A 6.ª é formada pelos números  
1 6 15 20 15 6 1 
A 7.ª é formada pelos números   
1 7 21 35 35 21 7 1 
Cada número é obtido pela soma dos dois na linha anterior. 
 
(Hugo, Fórum 1, 1, 3) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - quinta, 9 junho 2011, 23:54 
Olá caros amigos (a) 
to  com uma dúvida  mas  em fim vamos lá. 
o triângulo que construiram foi este: 
1 
1 e 1.  
1, 2 e 1,  
1, 3, 3 e 1,  
1, 4, 6, 4 e 1  
Eu não consigo  entender uma coisa, como se pode somar a sim, sendo que  a linha três  
 1, 3, 3 e 1  
apareceu um 3 novamente  
e como apareceu um 6. 
desculpam mas não to entendendo nada. 
Não to conseguindo entender a  lógica da coisa. 
se alguém puder  me dar umma luz eu agradeço. 
 
(Carlos, Fórum 1, 2, 4) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Carlos Rocha - sexta, 10 junho 2011, 11:44 
Olá Cesar, 
Parabéns pela iniciativa, propor a primeira solução é sempre mais difícil. Se cada número é 
obtido pela soma dos dois da linha anterior, você poderia me explicar como chegou no número 
6, por exemplo, da sexta linha, uma vez que a quinta linha é formada pelos números 1 4 6 4 
1? Alguém concorda com a solução proposta pelo amigo Cesar? Alguém sugere uma outra 
solução? Estou aguardando a participação de todos vocês. 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 1, 3, 5) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Carlos Rocha - sexta, 10 junho 2011, 11:49 
Olá Hugo, parabéns pela iniciatvia. Logo mais passo por aqui para dar algumas orientações e 
direcionamentos caso ainda as dúvidas persistam. Estou te esperando. Abraços 
 
(Cesar, Fórum 1, 2, 6) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - sexta, 10 junho 2011, 19:31 
Olá Hugo e companheiros, 
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Vou ver se consigo ajudar. 
O primeiro e o último elemento de cada linha é o 1. 
O segundo é a soma dos dois primeiros elementos da linha anterior. 
O terceiro elemento é a soma do segundo e terceiro elemento da linha anterior e assim 
sucessivamente. 
Vamos ver em concreto o caso que fala. 
A terceira linha é formada por: 
1 2 1 
Assim, de acordo com o que atrás disse, o primeiro elemento da quarta linha é o 1. 
O segundo elemento vai ser a soma dos dois primeiros da terceira linha. Neste caso, 1+2. 
O terceiro elemento a soma do segundo e terceiro elemento da terceira linha, 2+1. 
O quarto elemento será o 1. 
Assim, a quarta linha fica 
1 3 3 1 
Espero ter ajudado. 
Abraços, 
 
(Cesar, Fórum 1, 3, 7) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - sexta, 10 junho 2011, 20:12 
Por favor leia a explicação que dei ao Hugo. 
 
(Carlos, Fórum 1, 4, 8) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 14 junho 2011, 12:15 
Olá Cesar, 
Acabei de ler a sua ajuda ao colega Hugo, porém partindo do seu raciocínio muito bem 
explicado ao H e considerando a quinta linha com os números 1, 4, 6, 4 e 1você continua com 
a mesma resposta dada para a sexta linha, ou seja, os números 1 6 15 20 15 6 1? Você 
conhece algum problema correlato a este que te ajudou a propor essa solução? Abraços 
 
(Carlos , Fórum 1, 5, 9) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 14 junho 2011, 12:16 
Olá Hugo, estou aguardando a sua participação. Abraços 
 
 
(Hugo, Fórum 1, 2, 10) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA  
por Hugo - terça, 14 junho 2011, 22:05 
Olá para todos  
boa noite! 
Cheguei numa seguinte conclusão  
a útima linha que foi dada era o seguinte: 
1,4,6,4 e 1. 
a próxima linha seria 
1, 5, 11, 5 e 1? 
abraços. 
 
(Carlos, Fórum 1, 6, 11) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 15 junho 2011, 15:21 
Olá H, 
Você poderia nos contar qual foi o seu raciocínio pra chegar nesses resultados? 
Abraços 
 
(Hugo, Fórum 1, 3, 12) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - quarta, 15 junho 2011, 22:11 
Sim Carlos. 
eu, fiz a seguinte conta: 
1  mais 4 da  5; 
ficando 1, 5,  
que enseguida somei  
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5  mais 6  que deu 11; 
ficando  
11. 
depois voltando  com o 1 da ponta direita mais  3 que deu 4; 
ficando  
5. 
e o resultado final é: 
1, 5, 11, 5 e 1. 
está errado? 
Este resutado foi  o que entendi na explicação que o sr  deu. 
abs. 
 
(André, Fórum 1, 1, 13) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por André - quarta, 15 junho 2011, 22:30 
A última linha será 159951. 
O meu raciocinio é que a cada linha é dobrado o valor da soma, resultado em 1, 4, 8, 16 e por 
último 32. 
 
(Hugo, Fórum 1, 4, 14) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - sexta, 17 junho 2011, 00:45 
Olá André! 
boa noite e seja  bem vindo. 
interessante, pode ser isto mesmo. 
mas a dica que o c. deu não era nada de mutiplicar  por outro. 
de toda forma talvez sua lógica esteja correta. 
quando que vamos saber o resutado  desta lição? 
terá mais dicas? 
abs. 
 
(Carlos, Fórum 1, 7, 15) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - domingo, 19 junho 2011, 15:57 
Olá pessoal, estamos no caminho certo, a discussão e a cooperação é o melhor caminho de 
chegar em uma solução que satisfaça o problema. Alguém conhece algum problema correlato 
que pode nos ajudar na busca por uma solução para este problema? Estou aguardando a 
contribuição de todos. Abraços 
 
(André, Fórum 1, 2, 16) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por André - segunda, 20 junho 2011, 21:34 
Só agora percebi que minha resposta teve um erro de digitação. O correto é 169961 o que dá 
os 32 que havia comentado. 
A dica que ele deu no exercício foi a da soma dos números, e se analisarmos existe uma 
progressão nos números. Espero que eu esteja no caminho certo pois trabalho com 
desenvolvimento de sistemas e lógica é parte fundamental risos. 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 1, 8, 17) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 21 junho 2011, 09:37 
Olá André, vamos raciocinar juntos...risos. Realmente existe uma progressão entre os 
números, mas você consegue estabelecer algum padrão em relação a soma das linhas? o que 
está acontecendo da primeira para a segunda linha? E da segunda para a terceira? Será que 
é possível escrever uma fórmula geral que indique a soma dos números da linha, 
independente da linha que estivermos somando? Vamos tentar chegar a este raciocínio? 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 1, 9, 18) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 21 junho 2011, 09:47 
Olá Hugo, entendi o que você fez, mas vamos pensar juntos! Utilizando a quinta e última linha 
dada pelo problema, composta pelos números 1, 4, 6, 4 e 1, você utilizou o seguinte 
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raciocínio, partindo da ajuda de nosso amigo Cesar, os números das extremidades sempre 
será o número 1, correto? Então para escrevermos a sexta linha devemos começar com o 
número 1, o segundo número, segundo o que você expôs, é formado pela soma do número 1, 
que é o primeiro da linha anterior, com o número 4, segundo número da linha anterior, estou 
certo? Seguindo esse raciocínio, o terceiro número da sexta linha não deveria ser a soma do 
segundo número com o terceiro número da linha anterior, ou seja, 4 mais 6, onde 
chegaríamos a 10? Ou devemos utilizar o número encontrado na sexta linha, o 5 e somar com 
o número 6, que esta na linha anterior? Será que não devemos manter uma lógica e um 
padrão nessa soma? Será que conseguimos encontrar uma fórmula pela qual podemos 
escrever o resultado da soma dos números de uma linha, independente da linha? 
Desculpe as inúmeras questões, mas é para apimentar nossa discussão..risos. Abraços 
 
(Hugo, Fórum 1, 5, 19) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - terça, 28 junho 2011, 23:57 
Olá carlos e  atodos, 
Boa noite! 
Bom, sim ta correto a linha  
1, ,5 10, 5, e 1 
a secuência continua a sim 
1, mais 5 que dá. 
6. 
ficando  
1, 6. 
depois  10, mais 5 ´ficará ficará  
15,  
depois 5 mais 1. 
que é 6. então deduso e acho que ficará a sim 
1, 6, 10 , 6 e 1. 
e a sim sucessivamente. 
 
(Carlos, Fórum 1, 10, 20) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - domingo, 3 julho 2011, 14:25 
Olá Hugo e colegas, 
Partindo do seu raciocínio e considerando a linha 1, 5, 10, 5 e 1 como correta, temos, segundo 
sua linha de pensamento, 1 mais 5 que é igual a 6, depois você soma 10 mais 5, obtendo 15 e 
por último você soma 5 mais um e obtém novamente 6, ficando assim com a linha formada 
pelos números 1, 6, 10, 6 e 1, correto? 
Mas se olharmos as linhas anteriores será que não conseguiremos obter um padrão para a 
quantidade de números que cada linha deve ter, por exemplo, a primeira linha é formada por 
apenas um número, a segunda por dois e a terceira por três e assim por diante. A quinta linha 
que estamos analisando é formada por cinco números e a sexta linha que você encontrou 
também é formada por cinco números, será que está correto? Ou deixamos escapar algum 
detalhe? Você poderia fazer um comentário sobre isso? 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 1, 11, 21) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 26 julho 2011, 16:03 
Olá pessoal, 
Com o intuito de dar um ânimo em nossas discussões para que possamos retomar as 
atividades para os últimos problemas propostos, deixo aqui a solução do primeiro problema. 
 
Resposta:  
a) 6º linha: 1, 5, 10, 10, 5 e 1 
b) Próxima linha: 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1 
c) Padrão na soma: a soma dos números de uma linha é sempre o dobro da soma dos 
números da linha imediatamente anterior, ou seja: 
1º linha: 1 
2º linha: 1+1=2 
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3º linha: 1+2+1=4 
4º linha: 1+3+3+1=8 
5º linha: 1+4+6+4+1=16 
6º linha: 1+5+10+10+5+1=32 
7º linha: 1+6+15+20+15+6+1=64 
O padrão da soma do padrão das somas das linhas está diretamente ligada a potência de 
base 2. 
Se surgirem algumas dúvidas, estou aqui para ajudá-los. 
Abraços 
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ANEXO 4 

Intervenções ocorridas no fórum de discussão do problema 2 

(Carlos, Fórum 2, 1, 1) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 9 junho 2011, 09:33 
Atividade2. 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? 
 
(Cesar, Fórum 2, 1, 2) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
Por Cesar - quinta, 9 junho 2011, 15:25 
As escolhas possíbeis são: 
1 sem cobertura 
2 queijo 
3 tomate 
4 presunto 
5 calabresa 
6 sem cobertura e queijo 
7 sem cobertura e tomate 
8 sem cobertura e presunto 
9 sem cobertura e calabresa 
10 queijo e tomate 
11 queijo e presunto 
12 queijo e calabresa 
13 tomate e presunto 
14 tomate e calabresa 
15 presunto e calabresa 
 
(Carlos, Fórum 2, 2, 3) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - sexta, 10 junho 2011, 11:57 
Olá Cesar, parece que você supõe que a pizza deverá ter no máximo duas coberturas. 
Entendi corretamente? O que você diria se alguém afirmasse que é possível montar uma pizza 
de queijo, presunto e calabresa? Será que você esgotou todas as possibilidades?  
 
(Cesar, Fórum 2, 2, 4) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - sexta, 10 junho 2011, 20:17 
Entendeu sim. Se assim não for posso depreender que são possíveis 32 coberturas no total?  
 
(Carlos, Fórum 2, 3, 5) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 14 junho 2011, 12:18 
Porque não Cesar, o exercício nos deixa bem a vontade para propor uma solução, não nos é 
limitado o número de coberturas da pizza, sendo assim, você teria uma outra solução a nos 
propor? Estou aguardando. Abraços  
 
(Hugo, Fórum 2, 1, 6) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo- terça, 14 junho 2011, 22:37 
Olá meus caros colegas. 
Bom uma  pizza tem vários sabores. 
1 metade quatro queijo e calabresa. 
2, beicom e  frango com catupiri. 
3 tomate seco e  asselga. 
Mas qual  é o  propósito deste exercício? 
 
(Carlos, Fórum 2, 4, 7) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - domingo, 15 junho 2011, 11:24 
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Olá Hugo. O propósito desse problema e instigar o aluno a trabalhar seu raciocínio lógico, 
questões que envolvam lógica são muito importantes dentro da matemática. Embora pareça 
simples, não é tão fácil descobrirmos todas as combinações de pizzas que podemos montar 
com as opções que o exercício nos dá. Você não quer tentar? Abraços  
 
(Hugo, Fórum 2, 2, 8) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo- quarta, 15 junho 2011, 22:17 
Olá Carlos 
Boa noite. 
Sim, quero tentar sim, mas não entendi o  propósito do exercício. 
como disse na outra mensagem, pode se montar vários tipo de pizzas mas iai  como eu faço  
ão entendi o que tenho que fazer com estes resutados. 
abs. 
 
(Carlos, Fórum 2, 5, 9) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - domingo, 19 junho 2011, 11:29 
Olá Hugo, 
Você poderia começar esboçando os tipos de pizza que você acha que seriam possíveis, a 
partir de sua reposta verificaremos se todas as possibilidades foram esgotadas, dando 
continuidade na discussão. Como te expliquei na mensagem anterior, esse tipo de exercício 
não prevê uma única solução e serve pra trabalhar o raciocínio lógico do aluno, onde 
conseguiremos verificar o processo de construção das respostas e não as respostas em si. 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 2, 6, 10) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - domingo, 19 junho 2011, 15:58 
Olá pessoal, estou aguardando a contribuição de todos vocês, vamos participar! Abraços  
 
(Hugo, Fórum 2, 3, 11) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - segunda, 20 junho 2011, 21:50 
Correto Carlos 
esclarecido. 
 
(Carlos, Fórum 2, 7, 12) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 21 junho 2011, 09:56 
Olá Hugo, muito pertinente as suas dúvidas e suas indagações em relação ao problema 
proposto, se o problema não está claro pra nós devemos sempre questionar mesmo, parabéns 
pela iniciativa. Em uma próxima ocasião repensarei a utilização desse exercício de uma forma 
mais clara. De qualquer forma vamos tentar esgotar todas as possibilidades de pizzas que 
podemos montar? Abraços  
 
(Cesar, Fórum 2, 3, 13) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar- quarta, 3 agosto 2011, 18:11 
Boa tarde a todos do fórum, desculpe a ausência, mas estava com problemas pessoais e 
profissionais agora estou com o tempo disponivel e necessário para finalizar este trabalho 
importante para nossa categoria. 
 
(Cesar, Fórum 2, 4, 14) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
Por Cesar - quarta, 3 agosto 2011, 18:44 
Depois deste tempo todo vou reformular minha resposta. Lendo com mais calma o problema 
cheguei a algumas conclusões. 
O enunciado fala em pizza padrão de queijo e tomate portanto acredito que não podemos 
mexer na composição desta pizza, então: 
1 - queijo e tomate sem cobertura alguma. 
2 – colocar cobertura de presunto em ½ pizza. 
3 - colocar cobertura de calabresa em ½ pizza. 
4 - colocar cobertura de presunto e calabresa em ½ pizza. 
5 - colocar cobertura de presunto em ½ pizza e colocar cobertura de calabresa em ½ pizza. 



138 

 

6 - colocar cobertura de presunto e calabresa em toda a pizza. 
7 - colocar cobertura de presunto em toda a pizza. 
8 - colocar cobertura de calabresa em toda a pizza. 
 
 
(Carlos, Fórum 2, 8, 15) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - sexta, 5 agosto 2011, 19:55 
Olá Cesar, Bom tê-lo de volta. Vamos raciocinar sobre sua resposta. Partindo da ideia de 
composição da sua pizza de número 4 nós não teríamos duas pizzas para essa composição, 
por exemplo, ao dizer que a pizza pode ser recheada com metade da pizza de presunto e 
calabresa a outra metade poderia ser da pizza padrão, de presunto ou de calabresa? Estou 
certo? Se esse raciocínio estiver certo será que não temos que rever a quantidade final de 
pizzas? Será que esse raciocínio não se aplica as demais pizzas que você enumerou? O que 
você acha? Abraços 
 
(Cesar, Fórum 2, 5, 16) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - quarta, 10 agosto 2011, 22:18 
Você tem toda razão, temos mais duas possibilidades : 
9 - Metade com cobertura de presunto e calabresa e a outra metade somente cobertura de 
presunto.  
10 - Metade com cobertura de presunto e calabresa e a outra metade somente cobertura de 
calabresa.  
 
(Hugo, Fórum 2, 5, 20) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - terça, 16 agosto 2011, 10:00 
Pessoal, bom dia! 
Acabei me ausentando durante um tempo mas já estou de volta. 
Abraços 
 
(Hugo, Fórum 2, 4, 17) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo- terça, 16 agosto 2011, 10:20 
Seguindo a resposta do Cesar visualizei mais algumas possibilidades: 
1-metade com tomate e presunto e a outra metade com queijo e tomate; 
2-metade com tomate e calabresa e a outra metade com queijo e tomate; 
3-metade com tomate e presunto e a outra metade com queijo e calabresa; 
4-metade com tomate e calabresa e a outra metade somente queijo; 
5-metade com queijo e presunto e a outra metade somente queijo; 
6-metade com queijo e calabresa e a outra metade somente tomate; 
7-metade com queijo e tomate e a outra metade somente tomate. 
Desculpem se, porventura, repeti alguma possibilidade já citada anteriormente. 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 2, 9, 18) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 17 agosto 2011, 12:40 
Olá Hugo, 
Bom tê-lo de volta. Será que esgotamos todas as possibilidades? Será que podemos montar 
uma pizza sem queijo e sem tomate? 
Abraços 
 
(Cesar, Fórum 2, 6, 19) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - quarta, 17 agosto 2011, 20:30 
Bem vindo Hugo, 
Pelo que entendi do problema queijo e tomate fazem parte do padrão da pizza, portanto não 
se separam. Minha interpretação deste enunciado. 
 
 
(André, Fórum 2, 1, 21) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por André - terça, 23 agosto 2011, 19:39 
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Olá, estive muito atarefado com projeto do meu trabalho nesses dias, não deu pra participar. 
Agora estou de volta 
 
(André, Fórum 2, 2, 22) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por André- terça, 23 agosto 2011, 19:54 
1 queijo e tomate 
2 queijo e tomate e presunto inteira 
3 queijo e tomate e calabreza intera 
4 queijo e tomate e meio presunto 
5 queijo e tomate e meio calabreza 
6 queijo e tomate e calabreza e presunto intera 
7 queijo e tomate e calabreza e presunto  meio 
8 queijo e tomate e calabreza meio e presunto meio 
 
(André, Fórum 2, 3, 23) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por André - terça, 23 agosto 2011, 19:58 
minha resposta é bem parecida com amigo Cesar. Acho que estou no caminho. 
 
(Carlos, Fórum 2, 10, 24) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 1 setembro 2011, 10:44 
Olá André, nosso amigo Cesar chegou a numerar 15 pizzas diferentes, depois recuou pra 10, 
enquanto o Hugo chegou a 17 pizzas diferentes, concordando com as 10 apresentadas por 
Cesar e acrescentando mais 7, você nos apresentou 8 tipos de pizzas possíveis de se montar, 
mas qual seria o máximo possível de tipos de pizza que conseguimos montar? Será que 
chegaremos a 20, 50 ou mesmo 100 tipos diferentes ou já esgotamos todas as possibilidades? 
Abraços  
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ANEXO 5 

Intervenções ocorridas no fórum de discussão do problema 3 

(Carlos, Fórum 3, 1, 1) Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 6 setembro 2011, 16:07 
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? 
 
(Cesar, Fórum 3, 1, 2) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - quinta, 9 junho 2011, 15:33 
Deve partir a pedra em 40 pedaços de 1 kg cada. 
 
(Carlos, Fórum 3, 2, 3) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 6 julho 2011, 01:02 
Olá Carlos, realmente você apresentou uma solução possível, mas será que esta é a única 
solução? Temos outras alternativas? Mais alguém pode apresentar evidências a favor deste 
ponto de vista? Abraços  
 
(Carlos, Fórum 3, 3, 4) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 6 julho 2011, 01:02 
Estou aguardando a participação de vocês para buscarmos uma outra solução possível, 
diferente da apresentada pelo nosso amigo Carlos. Vamos lá...participem! Abraços  
 
(Carlos, Fórum 3, 4, 5) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 6 julho 2011, 01:03 
Olá pessoal, para que consigamos resolver um problema matemático, alguns passos de forma 
geral devem ser seguidos, primeiro devemos entender o problema, depois estabelecer um 
plano pra resolver esse problema, em seguida colocar esse plano em ação e por último 
verificar ou revisar a solução encontrada, refletindo sobre sobre o processo realizado, 
utilizando todo o aprendizado adquirido na solução de outros problemas. Vamos em frente 
pessoal, essa atividade três é bem instigante e desafiadora, estou aguardando a participação 
de vocês! Abraços  
 
(Carlos, Fórum 3, 5, 6) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 6 julho 2011, 01:03 
Olá pessoal, Estou sentindo a falta de vocês, temos apenas mais dois problemas para 
discutirmos, estou esperando por vocês e aguardando as contribuições. Vamos lá, não 
desanimem. Abraços 
 
(Cesar, Fórum 3, 2, 7) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por  Cesar- quinta, 11 agosto 2011, 20:18 
Bom, então vou apresentar mais “duas” soluções possíveis:  
1) Podemos escolher qualquer peso (par) para os pedaços, desde que tenhamos o 
equivalente a estes pesos em pedaços de pedra de 1kg cada. Ex:  
Podemos ter 9 pedras de 4kg cada uma e mais 4 pedras de 1kg.  
2) Pode ser usada uma variação desta solução onde utilizamos apenas um prato da balança 
para colocar as pedras, quando quebramos em 19 pedras de 2kg e mais 2 de 1kg.  
 
(Carlos, Fórum 3, 6, 8) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - segunda, 15 agosto 2011, 11:05 
Olá Cesar, interessantes essas soluções que você propôs, agora vamos fazer uma discussão 
em cima dessas soluções. Conseguiríamos pesar um objeto de 15kg utilizando essas duas 
soluções que você apresentou? 
Percebi que na primeira proposta você dividiu a pedra em 13 pedaços e na segunda proposta 
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dividiu em 21 pedaços, será que não conseguimos diminuir esse número de pedaços de 
pedra?  
Teria um número menor de pedaços de pedra com os quais fosse possível pesar qualquer 
objeto que pese entre 1 e 40 quilos? 
Abraços 
 
(Cesar, Fórum 3, 3, 9) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
Por Cesar- segunda, 15 agosto 2011, 18:18 
Para a pergunta colocada, a resposta é sim conseguimos pesar um objeto de 15kg das duas 
formas que foram colocadas anteriormente. 
Uma outra possibilidade com um menor numero de pedras é : 
1 pedra de 20kg 
1 pedra de 10kg 
1 pedra de 5kg 
5 pedras de 1kg 
 
(Carlos, Fórum 3, 7, 10) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 17 agosto 2011, 12:49 
Olá Cesar, conseguimos chegar em 8 pedaços de pedra, será que esse é o menor número 
possível que podemos dividir a pedra? 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 3, 8, 11) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quarta, 17 agosto 2011, 12:50 
Olá Cesar, para primeira possibilidade que você descreveu, teríamos 9 pedras de 4 quilos e 4 
pedras de 1 quilo, então, você poderia nos descrever como pesaríamos um objeto e 15 quilos 
utilizando essa possibilidade? 
Abraços  
 
(Cesar, Fórum 3, 4, 12) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - quarta, 17 agosto 2011, 20:39 
Em uma balança de pratos poderíamos colocar o objeto em um dos pratos e no outro 3 pedras 
de 4kg e mais 3 pedras de 1kg ou tambem poderíamos colocar as quatro pedras de 4kg em 
um dos pratos e uma pedra de 1kg juntamente com o objeto no outro prato.  
 
(Carlos, Fórum 3, 9, 13) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 23 agosto 2011, 15:23 
Perfeito Cesar, 
Agora será que conseguimos chegar em um número menor de pedaços ao dividir a pedra? 
Abraços 
 
(Hugo, Fórum 3, 1, 14) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Hugo - terça, 30 agosto 2011, 14:41 
1 de 1kg 
1 de 2kg 
1 de 3kg 
1 de 5kg 
1 de 7kg 
1 de 9kg 
1 de 13kg 
 
(Carlos, Fórum 3, 10, 15) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 1 setembro 2011, 10:34 
Olá Hugo, muito pertinente a sua solução apresentada. Você dividiu a pedra em 7 pedaços, 
mas será que conseguimos dividir a pedra em um número menor de pedaços de forma a 
pesar qualquer objeto que tenha entre 1 e 40 quilos? Abraços 
 
(Cesar, Fórum 3, 5, 16) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
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Por Cesar- quinta, 22 setembro 2011, 17:56 
Achei sua resposta muito boa não sei se é possivel diminuir o numero de pedaços mais ainda, 
vamos pedir uma dica para o carlos. 
 
(Carlos, Fórum 3, 11, 17) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 6 outubro 2011, 15:54 
Olá pessoal, Será que alguém pode chegar em 6 pedaços ou menos? Acredito ser possível 
propormos um número menor do que 7. Estou esperando a colaboração de vocês. Abraços 
 
(Hugo, Fórum 3, 2, 18) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
Por Hugo - segunda, 24 outubro 2011, 17:21 
Olá Carlos Rocha, não consigo imaginar outra possibilidade. 
 
(Cesar, Fórum 3, 6, 19) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
Por Cesar - segunda, 24 outubro 2011, 20:27 
Partindo da resposta do colega acho que da pra chegar em 6 pedras, para mim ter uma pedra 
de dois quilos e uma de sete é dispensável. 
1 de 1kg 
1 de 3kg 
1 de 5kg 
2 de 9kg 
1 de 13kg 
 
(André, Fórum 3, 1, 20) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
Por André - quinta, 27 outubro 2011, 18:37 
Consegui dividi a peda em 11 pedaço 
1 de 10 quilo 
2 de 1 quilo 
2 de 2 quilo 
2 de 3 quilo  
2 de 4 quilo 
2 de 5 quilo 
 
(Carlos, Fórum 3, 12, 21) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 3 novembro 2011, 11:03 
Olá pessoal. O André chegou em onze pedaços, o Henrique chegou em sete e o Cesar 
conseguiu chegar em 6 pedaços. Será que vocês não podem ajudar um ao outro a chegar 
num número menor de pedaços, cinco ou quatro pedaços talvez? Estamos quase chegando 
ao mínimo possível. Vamos lá, falta pouco. Estou esperando a participação de vocês. Abraços 
 
(Cesar, Fórum 3, 7, 22) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por Cesar - domingo, 6 novembro 2011, 12:36 
Ultima tentativa, acho que da, não pensei muito ! 
1-21 
1-14 
1-3 
1-2 
 
(André, Fórum 3, 2, 23)  Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por André - domingo, 6 novembro 2011, 12:42 
Acho que esta é uma boa resposta, não cheguei a nenhum resultado diferente. 
 
(Carlos, Fórum 3, 13, 24) Re: Deixe aqui a sua resposta - Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 8 novembro 2011, 10:44 
Olá Cesar,  
Excelente resposta, mas você poderia me explicar como eu faço para pesar um objeto de 25 
quilos? Estamos chegando perto do resultado mínimo para esse problema. Vamos em frente. 
Abraços 
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ANEXO 6 

Intervenções ocorridas no fórum de discussão do problema 4 

(Carlos, Fórum 4, 1, 1) Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 9 junho 2011, 09:34 
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.Estamos esperando por sugestões para uma possível solução. 
 
(Carlos, Fórum 4, 2, 2) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - domingo, 19 junho 2011, 16:04 
Olá pessoal, estou aguardando a participação de vocês! Abraços  
 
(Carlos, Fórum 4, 3, 3) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 21 junho 2011, 10:03 
Olá pessoal, 
Alguém já viu algum problema correlato? Conhece algum problema que poderá lhe ser útil? 
Conhece este problema apresentado de uma forma diferente? 
Estou aguardando a participação de todos. 
Abraços 
 
(Carlos, Fórum 4, 4, 4) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 19 julho 2011, 16:29 
Olá, 
Onde vocês estão, já tem quase um mês desde a última postagem de vocês. Estou esperando 
a contribuição de vocês. 
Abraços 
 
(Cesar, Fórum 4, 1, 5) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
Por Cesar - segunda, 15 agosto 2011, 18:54 
Do primeiro saco tiramos 1 moeda do segundo 2 moedas e assim sucessivamente até o quinto 
saco e então pesamos de uma só vez, se fossem todas verdadeiras pesariam 150 gramas. Se 
faltar 1 grama para o total de 150 gramas as falsas estão no primeiro saco, se faltar 2 gramas 
as falsas estão no segundo saco e assim sucessivamente. Essa foi fácil !!! 
 
(Carlos, Fórum 4, 5, 6) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - terça, 23 agosto 2011, 15:24 
Olá Cesar, 
Muito boa a sua proposta de solução para o problema, mas essa será a única? 
E os demais colegas, concordam com a solução apresentada pelo Carlos? Vocês podem 
apresentar alguma solução diferente? 
Estou aguardando a participação de vocês. 
Abraços 
 
(Hugo, Fórum 4, 1, 7) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
Por Hugo - terça, 30 agosto 2011, 15:07 
Pesaria uma moeda de cada saco. A mais leve seria do saco de moedas falsas 
 
(Carlos, Fórum 4, 6, 8) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 1 setembro 2011, 10:40 
Olá Hugo, vamos analisar a sua solução. Pensemos na possibilidade da primeira moeda ser a 
falsa, pesando 9 gramas, logo com apenas uma pesagem você resolveria o problema, não é 
mesmo? No entanto, se der azar, a moeda falsa poderá ser a última a ser pesada, nesse caso 
você utilizaria 5 pesagens, concorda? Será que conseguimos outro método de forma a utilizar 
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um número menor de pesagens? Aguardo sua contribuição. Abraços 
 
 
(Cesar, Fórum 4, 2, 9) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
Por Cesar - quinta, 22 setembro 2011, 17:42 
Pensando bem voce tá certo não lendo o problema com mais cuidado acho que esta tambem 
é uma solução possivel. 
 
(Carlos, Fórum 4, 7, 10) Re: Deixe aqui a sua resposta – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - quinta, 6 outubro 2011, 15:57 
Olá Cesar, sem dúvidas a solução apresentada pelo colega Henrique é uma solução possível 
dentre inúmeras possíveis, porém é interessante propormos uma solução com um número 
menor de pesagem possível, assim como você fez na sua primeira contribuição, você 
conseguiu solucionar os problemas com apenas uma pesagem, qual seria o próximo número 
mínimo de pesagens possível para solucionar esse problema? Abraços  
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ANEXO 7 

Intervenções ocorridas no fórum de avaliação 

Avaliação – Amigos ADEVA 
por CARLOS ROCHA - segunda, 24 outubro 2011, 17:08 
Vamos lá pessoal, a opinião de vocês é muito importante para o aperfeiçoamento de nosso 
trabalho.  
 
Queremos saber sua opinião sobre as atividades propostas. 
Sugerimos que você responda às questões a seguir: 
1. Minha participação foi boa? Por que? 
2. Minha participação poderia ter sido melhor se... 
3. Sugiro que da próxima vez... 
4. O que você achou das atividades? Justifique. 
 
Agradecemos sua participação nessa avaliação. 
 
Re: Avaliação – Amigos ADEVA 
por Hugo - segunda, 24 outubro 2011, 17:18 
1- Acredito que minha participação foi razoável, pois, por falta de tempo, não participei 
intensamente. 
2- Minha participação poderia ter sido melhor se eu tivesse mais tempo para acessar o 
ambiente e realizar as tarefas. 
3- Sugiro que da próxima vez o curso tenha uma introdução e apresentação maior (um módulo 
explicativo, por exemplo) e não somente a exposição dos problemas. 
4- Achei interessante, mas tive um pouco de dificuldade com a resolução do problema das 
pedras. 
 
Re: Avaliação – Amigos ADEVA 
por Cesar - segunda, 24 outubro 2011, 20:42 
1) Minha participação não foi tão boa pois não tive tempo suficiente para me dedicar . 
2) Minha participação poderia ter sido melhor tivesse mais tempo para pesquisar sobre os 
problemas propostos. 
3) Sugiro que da próxima vez o curso tenha algo mais do que problemas a serem resolvidos. 
4) Achei as atividades interessantes, porem seria necessário um direcionamento um pouco 
mais direto para que a busca da resposta adequada não se torne maçante como na atividade 
da pedra.  
 
Re: Avaliação – Amigos ADEVA 
por André - quinta, 27 outubro 2011, 18:21 
1- Nao foi muito boa por falta de tempo 
2- se eu tivesse mais tempo  
3- tenha mais participação 
4 - achei que foi boa e podia ter mais partcipado mais 

 

 


