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RESUMO 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem vem sendo utilizados em Educação a 

Distância conectando as pessoas de diferentes culturas, locais e perfis em diferentes 

momentos em um mesmo espaço virtual por meio do qual a comunicação entre 

essas mesmas pessoas ocorre. Dentre os diferentes recursos oferecidos pelos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, o Fórum de Discussão vem se destacando por 

permitir uma reflexão dos participantes pois, os registros das intervenções ficam 

disponíveis para todos aumentando a possibilidade de um debate entre os 

participantes. Por outro lado, pesquisas que envolvam Educação Matemática, 

Educação a Distância e avaliação qualitativa em Fórum de Discussão, ainda são em 

pequena quantidade. Com o intuito de contribuir com material que aumente o estudo 

das interações que ocorrem em um Fórum de Discussão por meio de debates ou 

colaboração entre os participantes desenvolvemos esta pesquisa com o objetivo de  

pesquisar quais são as tipologias mais frequentes que emergem nas discussões, 

fornecendo elementos para observarmos o pensamento crítico nos participantes do 

fórum ao resolverem problemas de matemática em ambientes virtuais de 

aprendizagem. Utilizando a metodologia de pesquisa aplicada participante, sete 

alunos, voluntários do 3º ano Ensino Médio do Estado de São Paulo interagiram em 

quatro Fóruns de Discussão, de onde posteriormente foram retiradas as opiniões 

dos alunos. As discussões foram organizadas e analisadas tomando por base um 

modelo parcialmente adaptado do modelo de Bairral (2002, 2007) e parcialmente 

adaptado do modelo de Newman, Webb e Cochrane (1995) e integrados num 

modelo apresentado neste trabalho. A partir deste modelo, observamos as tipologias 

mais frequentes que surgiram, fruto de reflexão no percurso dos alunos ao proporem 

soluções aos problemas apresentados e que forneceram elementos para 

observarmos o pensamento crítico nos participantes do fórum. Verificamos também 

a importância do tutor nas intervenções para promover as interações. 

 

 

 

Palavras chave: Fórum de Discussão, Modelo de Analise de Interação, Nós 

cognitivos, Educação Matemática 
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ABSTRACT 

 

The Virtual Learning Environments are been used in the Distance Learning 

(Education) connecting people from different cultures, places and profiles in different 

moments in the same virtual space in which the communication between these 

people occurs. Among the different resources offered by the Virtual Learning 

Environments, the discussion forum has been highlighted once it permits a reflection 

by the participants, because the records of interventions are available for all, 

increasing the possibility of a debate between the participants. On the other hand, 

researches involving Mathematic Education, Distance Education, and qualitative 

assessment in the discussion forum are still in lower quantities. This research has 

been developed in order to contribute with material that can intensify the study of 

interactions that occur in the discussion forum through debates or cooperation 

between the participants. Our goal is identify which are the most frequent typologies 

that emerge from the debates, giving us the elements to observe the critical thinking 

between the participants of the discussion forum, when they resolve mathematic 

problems in Virtual Learning Environments. We are using the participatory research 

methodology applied, seven students, volunteers fromthe 3rd year of high school 

from the State of São Paulo, interacted in four discussion forums, and then we with 

drew their opinions. The debates were organized and analyzed taking account a 

partial model adapted from the Bairral (2002, 2007) model and parttialy adapted from 

Newman, Webb and Cochrane (1995) models were integrated in the model 

presented in this work. From this model we observed the most frequent typologies 

that emerged, fruit of reflection on the students' journey to propose solutions to the 

problems and provided elements to observe critical thinking in the participants forum. 

We also notice the importance of tutor interventions to promote interactions 

 

 
Key-Words: Discussion Forum, Interaction Analyzis Model, Cognitives Nodes, 

Mathematic Education 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EaD) já existe há muito tempo, entretanto, 

historicamente nem todas as incursões foram bem sucedidas. Isso ocorreu devido a 

vários fatores que contribuíram para que as experiências nesse campo não 

alcançassem o êxito desejado por seus idealizadores.  

Os primeiros cursos, segundo Alves (2011, p.9), foram os que distribuíam 

material pelo correio e, por este motivo, foram denominados cursos por 

correspondência. Tais cursos tiveram um grande número de adeptos, no entanto, 

com algumas exceções, como o Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor, os 

resultados não foram dos mais promissores. Um dos motivos para que não se 

obtivesse sucesso, de acordo com Coscarelli (2002), era que: “A demora dos 

correios tradicionais tornava a comunicação lenta e era um fator desmotivante 

sendo, por conseguinte, um fator que pesava contra a escolha do curso a distância” 

(COSCARELLI, 2002, p. 6).  

Com o passar do tempo e o advento das novas tecnologias, tais como a 

televisão, experiências bem sucedidas surgiram ou foram aprimoradas. Como, por 

exemplo, pode-se citar o telecurso, que contou com investimentos significativos para 

o desenvolvimento de uma nova linguagem que abrangesse aula-experimento-teatro 

e materiais acessíveis ao público. Além disso, tal experiência pode receber suporte 

educacional através de centros educacionais, de ensino supletivo, que eram 

suportados tanto pela iniciativa privada como pelo Estado. Naquela época, tanto o 

rádio como a TV serviram para difundir essa modalidade de ensino (ALVES, 

2011).Tal modalidade ainda hoje continua sendo empregada com o Telecurso 2000, 

um modelo bem sucedido de ensino a distância, que atingiu, segundo Bizzo (2011), 

mais de 5 milhões de alunos em 10 anos. 

Na década de 1970, o lançamento de microcomputadores e a sua 

disseminação pelas empresas contribuíram para a redução do custo de produção 

dessas máquinas, tornando esses equipamentos um sucesso que passou a ser mais 

acessível ao cidadão. Dessa forma, foi promovida a ampliação da oferta de cursos 

de computação. Por outro lado, os fabricantes de planilha e processadores de texto 

ajudaram a sua utilização nas escolas, para cálculo de custos e para a escrituração 

na administração escolar. Não demorou muito para que os desenvolvedores de 
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softwares produzissem jogos, o que disseminaria ainda mais o uso dos 

microcomputadores e logo eles passaram a ter jogos educativos. Com o surgimento 

de um novo modelo de educação a distância, novas incursões começaram a ser 

feitas, o que possibilitou o surgimento de cursos de multimídia em compact disks 

(CDs)(VALENTE, 2011). 

Esses novos cursos eram diferentes dos anteriores, que eram baseados em 

TV ou videocassete, porque permitiam uma maior interatividade na medida em que o 

curso avançava, de acordo com o ritmo próprio do educando e de uma forma não 

linear. Isto é, o aprendiz realizava suas próprias escolhas dentre as opções 

apresentadas pelo software contido no CD (VALENTE, 2011). 

O surgimento de um novo paradigma que complementaria o modelo de 

educação a distância foi dado pelo crescimento alucinante de uma rede mundial 

interligando as máquinas nos recantos mais distantes do planeta. Essa rede, que 

inicialmente tinha características militares – a Advanced Research Projects Agency 

Network (ARPANET) (ROBERTS, 1988) – possibilitava uma comunicação, até 

então, impensável. Essa rede foi criada em plena guerra fria na década de 1960. Na 

década de 1970, ela passou a ter uma dupla característica: a MILNET, contendo as 

localizações militares, e a ARPANET que continha as localizações não militares e 

que deu origem a atual internet. Com a sua ampliação, tinha-se, então, um 

mecanismo que incorporava imagem, som, interatividade, aliada às culturas de 

diferentes povos. 

Com a expansão da Internet nos últimos anos, muitas áreas desenvolveram 

projetos específicos para atender essa nova demanda e com a educação não 

poderia ser diferente. Educação a distância não era novidade, entretanto, com a 

nova tecnologia que permitia transmissão de imagens, sons e texto em uma 

interação com o ambiente nunca vista anteriormente, uma nova incursão referente à 

educação a distância estava surgindo. 

Hoje, com o advento da banda larga, com o barateamento do custo de 

memória e com a ampliação da velocidade de processamento dos 

microcomputadores, as transmissões são feitas com maior velocidade, gerando um 

ambiente mais propício para uso de animações e simulações via Web, o que permite 

repensar a educação em termos de sala de aula presencial versus sala de aula a 

distância. Toda essa tecnologia permitiu o surgimento de ambientes virtuais usados 

em ensino. 
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Os ambientes virtuais de ensino são um novo paradigma de acesso à 

educação e todos eles oferecem, com poucas mudanças, os mesmos recursos. 

Esses ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) incorporam, no mundo virtual, uma 

escola do mundo real (TELES, 2011). Assim, basicamente um AVA possui um 

módulo administrativo, capaz de gerenciar os atores (alunos, professores, tutores), 

os recursos e demais atividades administrativas e um módulo acadêmico, 

responsável por gerir atividades acadêmicas.  

Num país de dimensões continentais como o Brasil, essa modalidade de 

ensino passou a ter uma importância muito grande, pois pode atingir um grande 

número de pessoas, independente do lugar geográfico em que elas se encontram 

(VIDAL, 2010). Além disso, a sociedade atual, vista como a sociedade da 

informação, precisa oferecer condições para que todas as pessoas possam ser 

incluídas nela. Essa inclusão deve atingir a todos os setores da sociedade, 

englobando, inclusive, pessoas com alguma limitação sensorial. Ressalta-se que a 

Educação também tem contribuído para essa inclusão. 

A inclusão social (e também digital) vem sendo tratada, há algum tempo, pelo 

governo.Desde 1989,existe a Lei nº 7.853 que dispõe sobre o apoio à pessoa com 

deficiência, assegurando seus direitos individuais e sociais. Essa lei foi 

regulamentada pelo decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(BRASIL,1999). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9324 de 

20 de dezembro de1996, estabelece um capítulo (Capítulo 5) para tratar de 

educandos com necessidades especiais.  

O acesso de pessoas com alguma limitação visual, motora, auditiva ou 

qualquer outra, é previsto em leis que tratam de acessibilidade (Lei nº 10.048, de 8 

de novembro de 2000, e Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentada 

pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004).Segundo a Legislação, a 

acessibilidade trata de fornecer condições para as pessoas com limitação ou 

mobilidade reduzida possam utilizar, de modo total ou assistido, os espaços, os 

mobiliários, os equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas 

e meios de comunicação e informação. 

Na Web, a acessibilidade pode ser entendida como sendo as condições que 

devem ser oferecidas para permitir o acesso a pessoas com diferentes tipos de 
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limitações. O objetivo é que possam entender, navegar, interagir e contribuir com 

websites (WAI – Web Acessibility Initiative). 

Para atender a pessoas com limitações sensoriais e permitir o acesso a 

conteúdo digital disponível na World Wide Web, ou seja, promover a inclusão digital, 

desenvolveram-se, e ainda se desenvolve, tecnologias para facilitar e permitir o 

acesso dessas pessoas. Diante desse quadro, a inclusão social de pessoas com 

limitações sensoriais tornou-se um desafio a ser vencido, principalmente em cursos 

que envolvam o aprendizado de matemática.  

Nesse contexto, pensamos em adaptar um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) para que atendesse não somente aos usuários sem limitações sensoriais, 

mas também aos surdos e aos cegos. Dessa forma, tal ambiente seria acessível, ou 

seja, um AVA que permitisse o acesso de usuários surdos, usuários cegos e que 

não apresentasse dificuldades para o acesso dos usuários sem limitações 

sensoriais, enfim, um ambiente virtual de aprendizagem inclusivo. 

Esta pesquisa tornou-se, então, parte de um projeto maior, que envolveu dois 

outros estudos com relação a um mesmo ambiente. 

1. O estudo da acessibilidade de um ambiente virtual de aprendizagem de 

matemática por usuários cegos, realizado pelo pesquisador Carlos 

Eduardo Rocha dos Santos; 

2. O estudo do uso do ambiente virtual de aprendizagem de matemática com 

usuários surdos, realizado pelo pesquisador Cristiano Bezerra,e; 

3. O estudo do uso de um ambiente virtual de aprendizagem de matemática, 

planejado para ser inclusivo por usuários sem limitações sensoriais, objeto 

desta pesquisa. 

Este trabalho irá tratar das interações1 que ocorrem em um fórum de 

discussão entre alunos do terceiro ano do ensino médio regular, de uma escola 

pública de São Paulo, ao resolverem atividades de matemática que lhes foram 

propostas. Para tanto, a partir de adaptações do modelo de Bairral (2007) e do 

modelo de Newman, Webb e Cochrane (1995), nos propusemos a fornecer um 

instrumento de avaliação qualitativa das interações que ocorrem nos fóruns de 

discussão entre os atores - docente/aluno ou aluno/aluno. 

                                                             
1Neste trabalho tratamos a interação exclusivamente entre sujeitos. 
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Utilizando o modelo adaptado, analisaremos os aspectos discursivos, no 

sentido de características que surgem nas interações em ambientes virtuais de 

aprendizagem quando os atores estão envolvidos com a resolução de problemas 

matemáticos. Essas análises nos oferecerão parâmetros para indicar a emergência 

do pensamento crítico nos discursos dos atores. Esse objetivo nos conduziu a 

seguinte questão de pesquisa: 

Quais são as tipologias mais frequentes que emergem nas discussões, 

fornecendo elementos para observarmos o pensamento crítico nos atores?  

Para desenvolver este trabalho, dividimos nosso estudo em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, fazemos a revisão bibliográfica e apresentamos a Educação a 

Distância, os ambientes virtuais de aprendizagem e os recursos fornecidos por eles; 

particularmente os fóruns de discussão e a interatividade que ocorre nesses fóruns, 

objeto de estudo desta pesquisa. 

No segundo capítulo, apresentamos os modelos teóricos utilizados para 

análise de discussão em fóruns (fundamentação teórica) e que basearam o projeto, 

incluindo este estudo, e o nosso modelo, adaptado dos modelos de Bairral (2007), 

Henri (1992) e Newman; Webb e Cochrane (1995) para análise qualitativa de fórum 

de discussão. 

No terceiro capítulo, descrevemos os motivos e as escolhas realizadas 

(procedimentos metodológicos) por nós do ambiente, do fórum de discussão e dos 

problemas utilizados neste estudo. Apresentamos também as atividades propostas 

aos alunos que foram utilizadas no fórum de discussão. 

No quarto capítulo, faremos a análise e apresentamos os resultados 

encontrados nesta pesquisa, a partir da utilização do modelo proposto no primeiro 

capítulo. No quinto capítulo, apresentamos nossas considerações finais e nossas 

propostas para trabalhos futuros. 



1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Nossa sociedade, nos últimos anos, vem verificando um crescimento 

tecnológico vertiginoso, mudando paradigmas e comportamentos. Com a educação 

não poderia ser diferente. A tecnologia tornou a distância algo tão próximo quanto o 

clique de um mouse e os ambientes virtuais de aprendizagem trouxeram a sala de 

aula para dentro de nossas casas. Hoje, a Educação a Distância on-line2 anda lado 

a lado com a Educação Presencial; e ela vem ocupando um espaço, cada vez maior, 

em nosso dia a dia. 

 

1.1 Educação a distância 

Para Moran (2002), Educação a Distância é o processo de ensino-

aprendizagem mediado por tecnologias, no qual os atores encontram-se separados 

geograficamente e/ou temporalmente. Assim, mesmo separados, eles podem estar 

conectados ou interligados por tecnologias telemáticas, como a internet ou também 

pelo correio. Além disso, a legislação brasileira conceitua Educação a distância 

(EaD) como: 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. (BRASIL, 2005, p.1).  
 

Vemos, então, que a EaD está vinculada à mídia e ao meio de comunicação 

utilizado por ela que permite a interação entre os atores, isto é, as pessoas 

envolvidas nos cursos. 

Diante do exposto, podemos perceber que uma das características da 

educação a distância é que a comunicação pode ser realizada de um para muitos 

(de um indivíduo para vários outros), ou de muitos para muitos(de vários indivíduos 

para muitos outros), e que esses indivíduos não necessariamente devam estar 

conectados ao mesmo tempo (comunicação assíncrona). A abordagem um-para 

muitos é vista como uma adaptação da aula presencial (BORBA; MALHEIROS; 

ZULATTO, 2007), professor – alunos, assim como a abordagem muitos-para-muitos, 

                                                             
2Entendemos por Educação a Distância online a Educação a Distância mediada por computador e 
Internet 
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na qual a comunicação ocorre tanto entre alunos, alunos-alunos, como entre alunos 

e professores, alunos-professores. 

 

1.2 Educação a distância on-line 

No Brasil, a educação à distância mediada por computador tem sido muito 

estudada, nos últimos anos, por diversos pesquisadores como Bairral (2007, 2009), 

Borba e Penteado (2010), Kenski (2009, 2010) e Borba, Malheiros e Zulatto (2007). 

Nessa modalidade, os recursos mais utilizados para colaboração entre os 

participantes são o e-mail, o chat e o fórum de discussão.  

Nessa colaboração entre os participantes de chats, e-mails e fóruns, ocorre a 

troca de experiências, de informação, de conjeturas que contribuem, no ambiente 

virtual, para a construção do conhecimento, para a aprendizagem, principalmente 

quando mediadas por um tutor, um professor ou um pesquisador que direciona e 

foca essas discussões quando necessário. Borba, Malheiros e Zulatto (2007) 

abordam ainda a modelagem matemática e sua sinergia com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e discorre sobre metodologia de pesquisa on-line. 

No mesmo ano,Kenski (2009) discute a educação e as tecnologias, chegando aos 

AVA e, em seguida, apresenta a relação entre as tecnologias e o ensino presencial e 

a distância (KENSKI, 2010). Borba e Penteado (2010) dão um breve resumo da 

educação a distância partindo dos anos 1970, em que ocorre o início das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), até os modelos de curso em 

educação a distância e a comunicação a distância através de chat. 

Bairral (2009) apresenta, em sua publicação as “Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) com aplicação na formação de professores em Educação 

Matemática”, um estudo com o uso da tecnologia, discutindo a internet e seus 

recursos como extensão e como uma nova modalidade para a aula convencional 

com uso de applets (programas em linguagem Java), blogs como apoio textual e os 

ambientes virtuais, em que apresenta a interação e aprendizagem em relação a um 

curso de geometria a distância, ofertado nesse tipo de ambiente. 
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1.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Segundo Penterich (2010), os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) surgiram nas Instituições de Ensino Superior (IES) há cerca de 10 anos. Eles 

tiveram início de forma embrionária como páginas web que, com o passar do tempo, 

foram se sofisticando até chegarem ao que hoje é conhecido como Learning and 

Content Management System (LCMS), que também é denominado AVA.  

De acordo com Almeida (2003 apud KENSKI, 2009, p. 152), 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. (ALMEIDA, 2003 apud KENSKI, 2009, p.152)  
 

Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem são ambientes computacionais 

que permitem comunicação, independente do tempo e do lugar em que os 

participantes do ambiente estejam. Eles utilizam como meio a internet e permitem a 

integração de diversas mídias, como imagem, som, vídeo, texto etc. ultrapassando 

os limites de uma sala de aula. Dentre os diversos recursos oferecidos, alguns são 

apropriados para o trabalho em grupo, isto é, oferecem recursos computacionais 

para trabalho cooperativo e colaborativo, permitindo a organização das informações 

que compõem um curso, por exemplo. 

Segundo Panitz (1997), a diferença entre trabalho colaborativo e trabalho 

cooperativo não é tão simples:  

A colaboração é uma filosofia de interação e estilo de vida pessoal 
enquanto que a cooperação é uma estrutura de interação projetada 
para facilitar a realização de um produto final ou objetivo. (PANITZ, 
1997,p.1). 

 

Assim, de acordo com essa definição, a aprendizagem colaborativa não é 

apenas uma técnica de sala aula, mas, sim, estilo de vida pessoal, que surge 

naturalmente quando as pessoas se reúnem em grupos. Ela ocorre através de 
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sugestões, do respeito às opiniões dos colegas e suas contribuições, por meio do 

compartilhamento de liderança. Por outro lado, segundo Kagan (1990 apud PANITZ, 

1997, p. 1): 

 
A abordagem estrutural para a aprendizagem cooperativa é baseada 
na criação, análise e aplicação de estruturas, ou formas livre de 
conteúdo e de organizar a interação social na sala de aula. 
Estruturas geralmente envolvem uma série de etapas, com um 
comportamento prescrito em cada etapa. Uma importante pedra 
angular da abordagem é a distinção entre estruturas e atividades. 

 

Assim, vemos que enquanto o trabalho colaborativo é algo mais interno e 

pessoal ao indivíduo, o trabalho cooperativo, por sua vez, é um trabalho externo, 

planejado em suas etapas e com um propósito definido.Segundo Fiorentini (2004):  

 
Embora as denominações cooperação e colaboração tenham o 
mesmo prefixo co, que significa ação conjunta, elas diferenciam-se 
pelo fato da primeira ser derivada do verbo latino operare (operar, 
executar, fazer funcionar de acordo com o sistema) e a segunda de 
laborare (trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista 
determinado fim). Assim, na cooperação, uns ajudam os outros 
(cooperam), executando tarefas cujas finalidades geralmente não 
resultam de negociação conjunta do grupo, podendo haver 
subserviência de uns em relação a outros e/ou relações desiguais e 
hierárquicas. Na colaboração, todos trabalham conjuntamente 
(colaboram) e se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos 
comuns negociados pelo coletivo do grupo. Na colaboração, as 
relações, portanto, tendem a ser não hierárquicas, havendo liderança 
compartilhada e corresponsabilidade pela condução das ações.  
(FIORENTINI, 2004, p.52). 

 

Desse modo, de acordo com Fiorentini (2004), o que diferencia cooperação 

de colaboração é a possibilidade de haver ou não decisão conjunta, que resulta ou 

não em relações hierárquicas. Além disso, ele também aponta que na colaboração a 

responsabilidade e a liderança são compartilhadas no grupo. 

Consideraremos a colaboração a atitude espontânea que envolve empatia 

entre os participantes, que procuram se ajudar uns aos outros na resolução da 

atividade proposta. Com isso, eles contribuem para uma aprendizagem colaborativa, 

diferenciando-se de cooperação, que entendemos como o trabalho conjunto para 

atingir um objetivo.  

Por oferecer uma gama de recursos, que citaremos adiante, e ser flexível 

(permitir ao administrador do AVA configurá-lo para atender as especificidades de 

uma dada disciplina ou curso), os AVA se tornaram o instrumento ideal para a EaD. 
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Os ambientes de aprendizagem virtuais se diferem no tipo de recursos que 

oferecem, mas possuem módulos comuns, como, por exemplo, o módulo 

administrativo que permite gerenciar os atores, os acessos, as atividades realizadas 

no ambiente e outras. 

Tais recursos possuem especificidades que norteiam sua escolha. Assim, em 

ambientes que oferecem um mesmo recurso, como o fórum de discussão, por 

exemplo, cada ambiente pode diferir na forma de como esse fórum será gerenciado. 

Outra possibilidade é permitir o envio de um arquivo de dentro do próprio fórum. 

Dentre os recursos que os ambientes de aprendizagem disponibilizam, 

citamos alguns: 

• Chat – Recurso que permite a discussão em tempo real, isto é, 

simultaneamente entre os atores, seja aluno para aluno, seja de aluno 

para professor e vice versa. A esse tipo de comunicação damos o 

nome de síncrona3. 

• Arquivos ou Portfólio – local destinado aos alunos para depositarem 

seus exercícios ou suas atividades. 

• Wiki – Local onde os atores podem apresentar ou desenvolver um 

trabalho em conjunto. 

• Fórum de Discussão – Recurso que permite aos atores interagirem 

entre si em tempos diferentes, isto é, em instantes de tempo bem 

distintos. A esse tipo de comunicação damos o nome de assíncrona. 

Esses recursos foram estudados por pesquisadores como Lima (2009), que 

pesquisou ambientes virtuais de aprendizagem buscando responder “Quais as 

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

um ambiente virtual de aprendizagem em um curso semipresencial?” “Como ocorre 

a interação entre os participantes por meio dessas ferramentas?” Para responder 

essas perguntas, Lima (2009) adotou uma perspectiva metodológica qualitativa de 

pesquisa-ação crítico colaborativa, baseada em estudiosos como Thiollent, Moran e 

Vygotsky, no estudo realizado com alunos da Escola de Belas Artes da UFRJ. 

Segundo Lima (2009): 

 

                                                             
3Termo utilizado na educação a distância para caracterizar o ambiente em que alunos e professores 
estabelecem comunicação intermediada por computadores de forma simultânea. (Disponível em 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=180) 
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Os resultados indicam que o ambiente virtual de aprendizagem 
mostrou-se muito útil no apoio ao ensino presencial, criando novas 
possibilidades educativas e mantendo canal aberto para a 
comunicação e a interação entre alunos e professor. Os alunos mais 
tímidos e também os menos organizados foram beneficiados pelo 
uso do AVA. (LIMA, 2009 p. 125) 

 

Já Silva (2008) partiu de uma perspectiva bakhtiniana e vygotskyana sobre a 

interação e mediação pedagógica, com o objetivo de investigar a interação em chats 

e fóruns. Ele buscou investigar a interação realizada pelos atores nos ambientes 

virtuais de aprendizagem partindo da premissa que 

o uso hipertextual nos fóruns colabora no desenvolvimento da 
autonomia dos estudantes e garante o sucesso da mediação pelo 
tutor, tendo em vista a diversidade de recursos hipertextuais 
presentes nesses gêneros. (SILVA, 2008, p.1) 
 

O autor propõe uma metodologia com características qualitativas da pesquisa 

etnográfica, mesclada com a técnica da observação participante. Ele concluiu que 

houve um fortalecimento na mediação pedagógica e mostrou que alunos e tutores 

crescem juntos (o que ressalta a importância das interações em fóruns de 

discussão, com a qual concordamos). 

Ainda sobre os ambientes virtuais, Nascimento (2009) realizou uma pesquisa 

qualitativa de cunho participativo que surgiu da observação e análise da disciplina 

Didática da Matemática II, no primeiro semestre de 2008, no IME/UFG. O objetivo 

era verificar em que medida a utilização de aulas virtuais pode contribuir para 

aprendizagem.  

Foram realizadas 50% de atividades presenciais e 50% em atividades não 

presenciais, utilizando fórum e chat no Moodle.O pesquisador foi coparticipante na 

elaboração e execução das atividades pedagógicas e virtuais, no ambiente virtual de 

aprendizagem, e pesquisador nas práticas presenciais e não presenciais e também 

professor da disciplina. A pesquisa mostra que os resultados, obtidos por meio do 

AVA, foram significativos, sinalizando que ao trabalhar com ambientes virtuais 

podem-se alcançar resultados excelentes. 

Para a nossa pesquisa, os dados analisados são coletados a partir das 

interações registradas no Fórum de discussão. 
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1.4 As interações em fórum de discussão 

Fizemos um levantamento nos últimos 10 anos dos congressos realizados 

pela Associação Brasileira de Educação a Distância (EaD). Esses trabalhos estudam 

as interações em fórum (apresentamos um resumo deles no Apêndice B), e mostram  

evolução na importância do fórum de discussão na modalidade EaD. 

 

Quadro 1 - Pesquisas envolvendo Avaliação e/ou Fórum de Discussão em AVA nos 
últimos congressos da ABED 

AUTOR(ES) ASSUNTO FORUM ANO 

Jacobsohn e Fleury Contribuição do Fórum para 

Aprendizagem 

Sim 2003 

Caldeira Avaliação Meios Digitais Sim 2004 

Vilela, Pennino e Maia Interação, Aprendizagem em Fórum Sim 2005 

Ramos Interações em Fórum Sim 2005 

Bruno e Hessel Fórum de Discussão e Aprendizagem Sim 2007 

Cunha Interação Verbal em Fóruns Sim 2007 

Linden, Piconez e 

André 

Interação em Fórum e Avaliação Sim(Avaliação) 2007 

Caldeira Avaliação de Aprendizagem Sim(Interação) 2007 

Regis Analise de Interação em Fórum Sim 2007 

Oliveira Avaliação de Aprendizagem Sim 2007 

Linden, Dutra e Dias Avaliação de Fórum Sim 2008 

Santos et al Aprendizagem e Fórum Sim(Avaliação) 2009 

Medeiros e Nascimento Interações em Fórum Sim 2009 

Bicalho Argumentos em Fóruns Sim 2010 

Otero e Ribeiro Interações em Fórum Sim(Avaliação) 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Todos esses trabalhos trazem, em sua maioria, a avaliação quantitativa e 

alguns apresentam propostas de como avaliar qualitativamente as discussões em 

fórum. Os modelos apresentados contêm uma categorização de mensagens. 

A análise dessas interações tem sido feita pelos estudiosos citados 

anteriormente. Ao realizar a revisão de literatura relacionada à EaD, encontramos 

outros estudos desenvolvidos em ambientes virtuais de aprendizagem. Entre eles, 

destacamos as pesquisas de Lopes (2007) que em seu trabalho investigou como 

avaliar atividades colaborativas em fórum nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Para realizar seu estudo, ela desenvolveu um fórum categorizado cuja base foi o 
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modelo de Henri (1992), com interpretação do início da sentença em cada interação. 

Os resultados estão apresentados no quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 – Categorização das mensagens segundo Lopes (2007) 
 

Ideia Central  Início de Sentença  
Opinião  Eu acho ...  

Sugiro ...  
Não sei ...  
Eu acredito ...  
Considerando o texto, eu acho ...  

Dúvida 4 Você não acha ...  
O que você entendeu por  
Eu não sei o que significa  

Consenso  Concordo ...  
OK.  
Tem razão ...  
Entendi.  
A idéia é interessante ...  

Ações para a composição do 
gráfico  

Vamos utilizar o termo ...  
Vamos renomear o termo ...  
Vamos escolher a operação ...  
Vamos escolher a relação ...  

Discussão  Você não acha ...  
Não seria...  
Você concorda ...  
Vamos refletir ...  

Conflito  Discordo ...  
Não entendo o que você quer dizer com ...  
Questiono ...  

Fonte: Lopes (2007). 
 

 

O objetivo do trabalho, de acordo com suas palavras era: 

 
Este trabalho, portanto, tem como objetivo investigar como avaliar 
aprendizagem a partir das interações entre alunos em um fórum que 
apoia uma atividade didática colaborativa, de forma que o professor 
possa conhecer os alunos que dela participam, dentro das 
características da avaliação formativa e de negociação. (LOPES, 
2007, p. 1). 
 

Ele ainda destaca como objetivo principal: 

Com base no problema exposto, o objetivo principal da presente 
pesquisa é investigar respostas para a seguinte questão: Que tipo de 
informação pode auxiliar o educador a avaliar o processo de ensino-
aprendizagem a distância de um grupo de alunos, considerando as 
interações do grupo e o processo de uma atividade didática 
colaborativa realizada em AVA?(LOPES, 2007, p. 1). 

                                                             
4Para a autora o início da sentença “Você não acha...” pode tanto iniciar uma dúvida como uma 
discussão. Não há um exemplo em seu texto que permita-nos diferenciar o uso de um ou outro. 
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A metodologia que Lopes (2007) usou foi estudo de caso com a finalidade de 

validação da proposta da dissertação. Ele desenvolveu um protótipo de fórum 

categorizado (que classificava as mensagens baseadas no quadro apresentado), em 

um curso EaD de pós-graduação de Coordenação Pedagógica do Exército 

Brasileiro, com os participantes com idades entre 30 e 40 anos e formação 

acadêmica semelhante (todos da Academia Militar de Agulhas Negras), divididos em 

grupos e realizando uma atividade colaborativa. 

O curso foi realizado em duas fases, sendo a primeira a distância, com a 

duração de 1 ano e a segunda fase presencial, com a duração de 3 meses. Após a 

análise dos dados, a autora concluiu que “os resultados apresentados dão suporte à 

hipótese formulada na pesquisa, ou seja, um fórum categorizado semanticamente 

pode auxiliar no processo de avaliação em EAD/TIC”(LOPES,2007, p.7). Esse 

resultado vem reforçar nossa pesquisa sobre a importância da categorização das 

mensagens. 

Além disso, Duarte (2010) pesquisou de que forma o fórum pode contribuir 

para o processo de ensino e de aprendizagem na modalidade EaD, do ponto de 

vista da mediação pedagógica do professor e da participação ativa do aluno. A 

questão de pesquisa apresentada foi “Como a ferramenta fórum pode contribuir no 

processo de ensino e de aprendizagem em cursos na modalidade a distância?” 

(DUARTE, 2010, pag. 8). 

Os objetivos específicos da pesquisa de Duarte (2010) foram: 

 
Analisar como a mediação pedagógica pode influenciar a 
participação discente no fórum; Justificar de que forma o aluno 
distante pode participar significativamente do fórum; Identificar as 
possíveis formas de utilização da ferramenta fórum em cursos na 
modalidade a distância e os objetivos correlatos; Sugerir alternativas 
relevantes de utilização do fórum em cursos a distância.  (DUARTE, 
2010, p. 22) 

 
A metodologia adotada foi qualitativa exploratória, realizada em pesquisa de 

campo, levantando-se os dados por meio de questionários semi estruturados. Esses 

questionários eram entregues por correio eletrônico aos respondentes, que se 

dividiam em quatro alunos e quatro professores de uma IES, na cidade de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, que usaram o fórum de discussão de um ambiente 

virtual de aprendizagem a distância. 
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A análise e a interpretação dos resultados basearam-se na Análise Textual 

Discursiva, de Moraes e Galiazzi (2007apud DUARTE, 2010, p.9). Os resultados 

mostram o fórum como um local para interação dos atores, professores e alunos e, 

segundo Duarte (2010), permitiram sugerir alternativas relevantes de sua utilização 

na Educação a Distância. Reproduzimos abaixo as alternativas apresentadas pela 

autora:  

• O professor deve ter o papel de dinamizador do fórum.  

• Iniciar com questões instigantes que façam o aluno pensar e ter vontade de 

discursar sobre tal assunto.  

• Lançar questões ou alguma ideia inicial para a discussão. Assuntos do 

cotidiano (e até notícias) pautados pela teoria, quando possível, são um bom 

atrativo para a participação no fórum.  

• Propor desafios e soluções. 

• Incentivar a cooperação possibilita a dinâmica no fórum, facilita o aprendizado 

coletivo e a participação constante dos alunos. 

• Não abrir vários fóruns ao mesmo tempo - abrir um, mais geral, e, a partir do 

desenrolar desse fórum, ir abrindo outros fóruns baseados nas respostas dos 

alunos.  

• Acompanhar constantemente o fórum, e, a partir disso, sempre que uma 

resposta abrir margem para novas discussões, perguntas ou esclarecimentos, 

o professor deve aproveitar a oportunidade e agir. 

A autora ainda ressalta que o professor tem uma importância muito grande 

como mediador, e é fundamental na dinâmica do fórum, ponto de vista partilhado por 

nós. Nestes recursos, como o fórum e o chat, a cooperação e a colaboração entre 

os participantes são essenciais para a aprendizagem e para a construção do 

conhecimento. Essa interatividade tem sido estudada tanto em chats quanto em 

fóruns. 

Por outro lado, Veiga (2008), Lima (2009) e Duarte (2010) apresentam 

algumas dificuldades, particularmente ao avaliar essas interações em chats. Além 

disso, as discussões em fóruns apresentam outra forma de interação, permitindo 

uma maior reflexão pelos participantes, devido a sua própria natureza de 

comunicação assíncrona, o que permite uma discussão de caráter mais reflexivo, 

além de um caráter textual, em que os atores expõem seu pensamento através de 
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um discurso que permite uma análise mais cuidadosa. Isso porque a participação 

escrita vem acompanhada de um tempo de reflexão, que forneceu ao aluno tempo 

necessário para uma resposta mais criteriosa, mais elaborada, enfim, uma resposta 

mais refinada do que seria dada em um chat no qual não há muito tempo para 

reflexão. 

Quando falamos em Educação Matemática nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem(AVA), a lacuna é ainda maior. Não encontramos, em nossas 

pesquisas, modelos de avaliação qualitativa das interações em fóruns de discussão 

que venham a atender especificamente o ensino da disciplina Matemática, no ensino 

médio,  por meio de fóruns de discussão. Decorre desse fato a necessidade de 

criação de um modelo específico para a nossa pesquisa, assunto que será tratado 

no próximo capítulo deste trabalho. 



2 MODELOS PARA ANÁLISE DE FÓRUM 

  

A seguir, apresentamos os modelos que contribuíram para a criação do nosso 

modelo. Iniciamos apresentando a proposta de Mason (1991) para análise de fórum, 

por sua importância, visto que contém ideias embrionárias para a avaliação em 

aplicações mediadas por computador. Em seguida, descrevemos o modelo de 

Henri(1991), que caracteriza as mensagens de um fórum em cinco dimensões e 

serviu como base para o trabalho de Webb, Newmann e Cochrane (1995) que 

descrevemos na sequência e que adaptamos, juntamente com o modelo de 

Bairral(2007), e que foram usados como base para o nosso modelo.  

 

2.1 A proposta de Mason 

O trabalho de Mason (1991) refere-se à avaliação de metodologias para 

aplicações mediadas por computador. Seu foco é o trabalho de pesquisadores no 

Instituto para estudos em educação de Ontário, Instituto para o Futuro da Open 

University e a Universidade de Estocolomo. Ela trata das vantagens e desvantagens 

de uma grande gama de estratégias padrão de avaliação em cursos mediados por 

computador, como questionários de pesquisa, experimentos de laboratório, estudos 

de caso, entrevistas e análise de conteúdo.   

Para cada técnica, Mason aponta vantagens e desvantagens e ela observa 

que a análise de conteúdo, apesar de ser a mais óbvia fonte de dados para 

avaliadores, é a fonte menos utilizada. Assim, enquanto outros pesquisadores 

organizavam as mensagens em categorias como técnicas sociais e de conteúdo 

específico, Mason (1991) propõe uma análise de conteúdo, em que se crie uma 

tipologia para mensagens relacionadas a parâmetros educacionais. Seu objetivo é 

buscar descobrir, por meio da leitura das mensagens, quais seriam, se houvesse, as 

competências e habilidades que os participantes teriam ou estariam desenvolvendo. 

Essa proposta de Mason (criação de tipologias) parece ser o embrião de diversos 

outros modelos de categorização de mensagens, por isso sua importância. 

Segundo Mason (1991), o analista educacional, para realizar seu propósito de 

análise, deveria ter em mente seis questões durante o processo de análise: 

Os participantes elaboram (ideias) a partir das mensagens postadas? 
Eles aproveitam a própria experiência? Eles se referem ao material 
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do curso? Eles se referem a material significativo de fora do curso? 
Eles iniciam novas ideias para discussão? O tutor do curso controla, 
conduz ou facilita? (MASON, 1991, p.114) 
 

Para Mason (1991, p.114), tais questionamentos levam a uma tipologia de 

mensagens que pode mostrar independência e iniciativa dos estudantes e 

habilidades e competências que possam estar desenvolvendo. Dessa forma, a 

autora destaca que a avaliação do que é escrito é mais importante do que a 

quantidade. Ela enfatiza a análise de conteúdo como uma das técnicas de avaliação 

mais importantes das comunicações mediadas por computador (CMC). 

Segundo Krippendorff (2004), a análise de conteúdo é uma técnica de 

pesquisa para fazer inferências válidas e replicáveis a partir de textos (ou outro 

material importante) para os contextos de sua utilização: 

 
Como técnica, análise de conteúdo envolve procedimentos 
especializados. Pode ser aprendida e é independente da autoridade 
pessoal do pesquisador. Como uma técnica de pesquisa, a análise 
de conteúdo fornece novas pistas, aumenta a compreensão de um 
pesquisador de fenômenos particulares, ou informa ações práticas. A 
análise de conteúdo é uma ferramenta científica. (KRIPPENDORFF, 
2004, p.18) 
 

Para Mason (1991, p.114), a maioria das avaliações mediadas por 

computador tem características quantitativas como quantidade de mensagens, de 

intervenções, de tempo de acesso e que, para ela, não são adequadas para uma 

análise mais profunda e não permitem observar a aprendizagem. Ela propõe que o 

uso de outros objetivos educacionais como aprendizagem colaborativa, pensamento 

crítico, compreensão profunda de material didático5, por exemplo, permitem analisar 

melhor o conteúdo das mensagens. 

 

2.2 O modelo de Henri 

Em um trabalho intitulado Computer Conferencing and Content Analysis, 

Henri (1991) propõe um modelo teórico para ser usado por educadores, que visam 

um melhor entendimento do processo de aprendizagem e da riqueza disponível no 

conteúdo das mensagens mediadas por computadores. 

                                                             
5Entende-se por compreensão profunda uma compreensão crítica do material apresentado e que é 
promovida pela participação ativa do aluno (BIGGS, 1985 apud NEWMAN, WEBB E COCHRANE, 
1995, p.2) 
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Henri (1991, p. 125) desenvolveu seu modelo para ressaltar cinco dimensões 

que são externadas nas mensagens e que fazem parte do trabalho de um educador 

no trato com aprendizes de cursos a distância em Comunicação Mediada por 

Computador e que reproduzimos no quadro 3: 

Quadro 3 – Dimensões de Análise segundo Henri (1991) 
 

Dimensão Definição Indicadores 

Participativa 

Compilação do número de mensagens 

ou sentenças transmitidas por uma 

pessoa ou grupo 

Número de Mensagens 

Número de sentenças 

Social 

Sentença ou parte da sentença não 

relacionada ao conteúdo formal ou 

assunto 

Auto introdução 

Apoio verbal 

“Sinto-me bem..” 

Interativo Cadeia de mensagens conectadas 
“Respondendo a fulano..” 

“Como dissemos antes..” 

Cognitivo 

Sentenças exibindo conhecimento e 

habilidades relacionadas ao processo 

de aprendizagem 

Fazendo perguntas 

Fazendo inferências 

Formulando hipóteses 

Metacognitiva 

Sentenças relacionadas a 

conhecimentos gerais e habilidades 

mostrando consciência, auto controle, 

e auto regulação de aprendizagem 

“Eu compreendo..” 

“Eu quero saber...” 

Fonte: Henri (1991). 

Cada uma dessas dimensões é explorada por Henri (1991, p.125) e elas são 

subdivididas em categorias. A Participação do aluno no fórum de discussão é 

dividida em duas categorias (quadro 4), que são apresentadas a seguir. A primeira 

delas é a Global, que possui um aspecto quantitativo e cujos dados são fornecidos 

pelo sistema. A segunda é a participação do próprio aluno ao escrever mensagens. 

Tais categorias são avaliadas com relação ao conteúdo formal da matéria em 

discussão. 

 

Quadro 4 - Modelo Analítico: Participação 

Categoria Definição Indicadores 

Global 

Número total de mensagens e 

acessos; duração da conexão para 

educador e aprendiz 

Dados fornecidos pelo 

sistema 

Participação ativa no Número de sentenças diretamente Sentenças relacionadas 
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processo de 

aprendizagem 

relacionadas a aprendizagem feitas 

por educador e aprendiz 

ao conteúdo formal da 

lição 

Fonte: Henri (1991). 

 

A Interatividade está relacionada com a troca de mensagens entre os atores 

do fórum. Os indicadores da interatividade são dados por características que a 

mensagem apresenta, como: “Em resposta ao fulano...” sendo categorizadas de 

acordo com o quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 – Modelo Analítico: Interatividade 
Categoria Definição Indicadores 

Interação explícita 

Qualquer sentença referindo-se 

explicitamente a outra mensagem, 

pessoa ou grupo 

 

Resposta direta 
Qualquer sentença respondendo a uma 

questão usando referência direta 

“Em resposta ao 

sicrano, mensagem 

tal..” 

Comentário Direto 

Qualquer sentença acessando e 

exercitando a expressão de uma ideia 

usando referência direta 

“Compartilho da 

opinião de fulano 

totalmente..” 

Interação implícita 

Qualquer sentença referindo-se 

implicitamente a outra mensagem, 

pessoa ou grupo 

 

Resposta indireta 

Qualquer sentença respondendo a uma 

questão, mas sem se referir à mesma 

pelo nome 

“Acho que a solução 

é..” 

Comentário indireto 

Qualquer sentença acessando e 

exercitando a expressão de uma ideia, 

porém sem referir-se à mensagem 

original. 

“O problema em 

discussão necessitará 

o auxílio de..” 

Sentença independente 

Qualquer sentença relacionada ao 

assunto em discussão e que não é nem 

uma resposta nem um comentário e que 

não conduz a outras sentenças 

“Após examinar o 

problema eu acredito 

que...” 

Fonte: Henri (1991). 

 

Habilidades cognitivas – as mensagens também são categorizadas com 

relação às habilidades cognitivas. Elas possuem indicadores que permitem 
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classificar as mensagens postadas no fórum. A seguir, apresentamos um quadro 

das habilidades cognitivas. 

 

Quadro 6 - Modelo Analítico - Habilidades Cognitivas 
Habilidades de 

Raciocínio 
Definições Indicadores 

Esclarecimento 

Elementar 

Observando e estudando um 

problema, identificando seus 

componentes, e observando suas 

ligações para aquisição de 

compreensão básica 

Identificando Elementos 

importantes 

Reformulando o problema 

Fazendo perguntas relevantes 

Identificando hipóteses 

previamente estabelecidas 

Esclarecimento 

profundo 

Analisando e compreendendo um 

problema levando a uma compreensão 

que lança luz sobre os valores, 

crenças e premissas nas quais se 

baseiam o problema 

Definindo os termos 

Identificando as premissas 

Estabelecendo critérios de 

referência 

Buscando informação 

especializada 

Inferência 

Indução e dedução, admitindo ou 

propondo uma ideia com base nas 

ligações com proposições 

anteriormente admitidas verdadeiras 

Traçando conclusões 

Generalizando 

Formulando uma proposição 

que provem de sentenças 

anteriores 

Julgamento 

Tomando decisões, comandando, 

apreciando, avaliando e criticando,  

Dimensionando 

Julgando a relevância das 

soluções 

Fazendo julgamento de valores 

Julgando inferências 

Estratégias 

Propondo ações coordenadas para 

aplicação de uma solução para em 

seguida efetuar uma escolha ou 

decisão 

Decidir qual ação tomar 

Propor uma ou mais soluções 

Interagir com o que é 

importante 

Fonte: Henri (1991). 

 

Processamento da informação – nesta subcategoria temos uma 

comparação entre o processamento de informação superficial e profundo (quadro 7), 

que envolve o pensamento crítico, e, por conseguinte, uma análise mais detalhada 

do conteúdo. Henri (1991) incorpora a definição de Schmeck (1983) para o 

processamento profundo como o processo em que os alunos avaliam criticamente a 
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informação, organizando-a conceitualmente e comparando-a com uma informação 

anterior. O processo ocorre quando os alunos incorporam a nova informação em 

seus próprios termos, relacionando-a com a sua própria experiência de vida. O 

pensamento crítico, segundo Ennis (2011), é um pensamento focado em decidir o 

que acreditar ou fazer, e pode ser caracterizado por algumas habilidades 

destacadas no Anexo A6. Além disso, segundo Ardington (2010), o pensamento 

crítico é um processo que desafia o indivíduo a usar o pensamento reflexivo, 

razoável, racional para capturar, interpretar e avaliar informações a fim de obter um 

julgamento, trazendo à luz perguntas e pressupostos, que podem oferecer outras 

perspectivas. 

 

Quadro 7 - Modelo Analítico - Processamento de Informação 

Processamento Superficial Processamento Profundo 

Repetição da informação contida na sentença do 

problema sem efetuar inferência ou oferecer uma 

interpretação 

Ligar os fatos, ideias e noções para interpretar, 

inferir, propor e julgar 

Repetir o que é dito sem adicionar novos 

elementos 
Oferecer novos elementos de informação 

Colocar parte das ideias ou opiniões estabelecidas 

sem acrescentar comentários pessoais 

Gerar novos dados das informações coletadas 

pelo uso de hipóteses e inferências 

Propor soluções sem oferecer explicações 
Propor uma ou mais soluções com justificativas 

longas, médias ou curtas 

Efetuar julgamentos sem oferecer justificativas 
Estabelecer vantagens e desvantagens de uma 

situação ou solução 

Fazer perguntas que tratem de informação não 

relevante ao problema ou não acrescentar 

compreensão ao mesmo 

Propor demonstrações ou exemplos de apoio 

Efetuar julgamentos apoiados por justificativas 

Apresentar diversas soluções sem sugerir qual é 

mais apropriada 
Situar o problema em uma larga perspectiva 

Perceber a situação de uma forma fragmentada ou 

parcialmente 

Desenvolver estratégias de intervenção em um 

quadro mais amplo 

Fonte: Henri (1991). 

 

Como podemos observar, o modelo de Henri (1991), no que se refere às 

dimensões cognitivas, possibilita ligar as habilidades analisadas ao pensamento 

crítico, o que favorece uma melhor análise do conteúdo das mensagens trocadas no 

fórum de discussão (vide Apêndice A).  
                                                             
6Segundo a ABNT, Apêndice é o documento desenvolvido pelo autor enquanto Anexo é o documento 
não elaborado pelo autor 
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O trabalho de Henri (1991) propõe ainda a construção de uma matriz de corte 

(separação das frases) para a análise das mensagens. Porém, como é possível 

observar, a análise ainda tem um forte componente subjetivo, particularmente ao se 

focar o processamento da informação. 

 

2.3 O modelo de Bairral 

Uma lacuna de estudos citada por Bairral (2007) está relacionada aos AVA e 

à formação docente. Estudando a atividade humana nos AVA, Bairral (2007) adota 

um modelo centrado no cursista no qual o esforço é centrado na construção de uma 

comunidade virtual cujo foco é o aprendizado colaborativo: "É na análise do 

processo interativo que o formador poderá obter uma variedade de informação 

para inferir sobre aprendizagem de seu interlocutor” (BAIRRAL, 2007 p. 21). 

Bairral (2007) analisou chat, correio eletrônico e posteriormente fórum de 

discussão, seguindo os procedimentos citados para reduzir os dados e analisar o 

fórum: 

Criação de um arquivo Word para as intervenções do fórum, 
numerando-as e codificando-as. 
Transferências das aportações para o diário do formador para que o 
mesmo possa fazer contínuas observações e análises das mesmas. 
Categorização das intervenções. 
Resumo das mesmas e elaboração de esquemas em forma de rede 
para analisar a dinâmica do debate como hipertextual. 
Meta-análise de partes do debate em função do observado. 
(BAIRRAL, 2007, p. 74) 
 

Dessa forma, a codificação de mensagens, citada acima, no primeiro passo, 

“criação de um arquivo Word” é exemplificada na figura 1,retirada de Bairral (2007): 

 

Figura 1 – Exemplo de edição e identificação de tipologias de mensagens do fórum 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte (BAIRRAL, 2007, p.75) 

(M F 2, 3) Resp J 

Posted by Marcelo on March 21, 2001, 21:31:51, in reply to “comentário sobre o 

questionário inicial” 

Muito bem J, socialize para os colegas um exemplo do que colocamos no 

questionário e que te fez pensar,...discutir com seus colegas e a reação deles. 

Vamos todos contribuir! 

Sejam bem-vindos ao NOSSO curso! 
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A codificação (M F 2, 3) significa Marcelo, Fórum, 2ª intervenção de Marcelo 

no fórum, 3ª intervenção (do total de intervenções) no fórum. 

Para codificar as mensagens, Bairral (2007) categoriza as mensagens usando 

as tipologias reproduzidas na figura 2: 

 

Figura 1 - Identificação de tipologias discursivas no fórum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BAIRRAL, 2007, p.73. 

 

  

Compromisso Profissional 

Jp – Justificativa própria 
G – Provoca o grupo 
P - Resposta ao professor 

Enfoque da Reflexão 

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

Tipos de discursos comum entre o 

professor / aluno e o formador 

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

Tipos de Discurso específico do formador 

Ap – abertura 
Bi – saúda 
Ec – pede exemplo do que fazer na classe 
Sa  – solicita esclarecimento 
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Bairral (2007) exemplifica a edição e a identificação das tipologias da 

mensagem, como se segue, reproduzido de Bairral (2007): 

 

Figura 2 - Identificação de tipologias na mensagem 
Considera                                                    Explicita dúvida                             Reconhece, Analisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BAIRRAL, 2007 p. 76) 
                                                                                                            Responde 

 
Depois de analisar a intervenção apresentada na figura 3, Bairral (2007) 

ressalta o desenvolvimento do raciocínio da licencianda, explicitando dúvidas e 

argumentos. Bairral (2007) ainda reorganiza as interações no fórum em três 

esquemas que facilitam a descrição do tipo de discurso, a identificação de nó 

cognitivo e analisar aspectos do conhecimento ou experiência presente no nó 

(BAIRRAL, 2007 p.77).  

Em seguida, reproduzimos o quadro em que Bairral (2007) retrata a síntese e 

análise de cada esquema: 

 

Quadro 8- Síntese e análise em cada esquema 

Esquema Estrutura do discurso orientadora 
para a análise 

Exemplo com a intervenção Ci, 1, 15 

 

 

1 

-Resumo, organização e distribuição 

das intervenções, sequenciação e 

coerência.  

-Análise centrada nas ações 

profissionais.  

Saúda os colegas, comenta que é sua 

primeira intervenção no fórum e explicita 

dúvida.  

 

 

2 

-Codificação organização e relações 

semânticas. 

-Análise da estrutura hierárquica.  

Ci, 1, 15 (primeira intervenção da 

docente Ci e a 15ª do fórum.  

Aluna SU: VA, DU, SU, AC, G 
Enviada Sáb, Mar 05, 1005 10:20 pm   Assunto: folha de exercícios complementares 
“a folha ajudou muito com SUS exercícios mas eu fiquei com dúvida no exercício que pedia 
para achar o ângulo formado por duas diagonais em planos diferentes. É claro que se eu 
traçar uma terceira diagonal eu formarei um triângulo equilátero e o ângulo será de  60 
graus. Isso não entra muito na minha cabeça continuei errando isso e botei na prova 90 
graus. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. O ângulo só terá 90 graus se as diagonais 
estiverem no mesmo plano!!! Valeu fui bjsSu” 
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3 

-Atenção à tipologia e às relações 

semânticas 

-Análise focada em elementos do 

conteúdo do conhecimento docente. 

Os negritos são exemplificadores. 

“Olá colegas, 

Esta é minha primeira participação no 

fórum e já estou me considerando uma 

privilegiada em compartilhar de suas 

experiências. Uma dúvida que sempre 

me acompanhou (e acho que até hoje 

ainda me acompanha) é como 

introduzir a idéia de área, se na 

natureza tudo que se observa é 

tridimensional? Como mediar o 

aprendizado do meu aluno a essa 

abstração? 

Fonte: BAIRRAL (2007, p. 77) 
 
O esquema 1 é exemplificado na figura 4: 
 

Figura 3 - Esquema 1 (parte) mostrando o nó 1 
 

 

Fonte: Bairral (2007) 
 
 

O nó7 1, mostrado na figura 4, concentra comunicação de diversos 

participantes. Ao observarmos em detalhes o nó 1, podemos verificar as interações 

convergentes, como mostrado na figura 5: 

 

 

 

 

                                                             
7Nó é um grande foco de concentração e convergência argumentativa, conforme Bairral (2007). 
Chamaremos de nó cognitivo. 
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Figura 4 - Nó 1 com as interações 

 

Fonte (BAIRRAL, 2007, p. 79) 

O esquema referencial 1 apresenta as mensagens trocadas pelos atores, 

classificadas em duas grandes divisões: mensagens informativas e mensagens 

argumentativas. Elas são vistas no espaço temporal, ou seja, sequenciando-se as 

intervenções e analisando-se a coerência entre as mensagens. 

A codificação, que auxilia na dinâmica e no fluxo das ideias e informações, 

consiste, como visto anteriormente, em apresentar, para cada mensagem, o nome 

do aluno, a tipologia - tipos de discurso observados nessa mensagem; a data: dia, 

mês e hora de envio da mensagem; o assunto: sobre o que trata a mensagem e; o 

texto da mensagem, no qual sublinhamos os tipos de discurso que têm relação com 

a tipologia codificada no início da mensagem. 

Nessa mensagem, que considera intervenção, Bairral (2007) resume, 

interpreta e analisa buscando a identificação de redes argumentativas. Na realidade, 

é feita uma reflexão sobre cada intervenção com o objetivo de classificar e codificar 

corretamente, tornando mais fácil a visualização de uma possível formação de um 

nó cognitivo. 

Na construção do esquema referencial 2, coloca-se somente a codificação e 

os fluxos, tornando os nós cognitivos mais evidenciados e iniciando a análise desses 

nós. Neste esquema, são retirados os textos do esquema anterior para deixar mais 

claro o fluxo das informações e os nós cognitivos. 

Basicamente, de acordo com Bairral (2007), as informações provenientes de um nó 

são: 

• Sujeito, número da intervenção do sujeito no fórum, número de ordem na 

intervenção no fórum.  

• Tipologia – caracterização do tipo do discurso do sujeito na mensagem. 

• Conteúdo - que indica o conhecimento sobre o assunto discutido no fórum 

contendo uma reflexão, uma dúvida, explanação etc. 
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• Ação do sujeito – descreve as ações tomadas pelo indivíduo na interação, por 

exemplo: questiona, sugere, propõe alguma pergunta ou dúvida na 

mensagem. 

Em seguida é iniciada a construção de um terceiro esquema referencial que 

tem por objetivo analisar, de forma mais profunda, o conteúdo de cada nó. Nesse 

esquema, observamos a dinâmica interacional que ocorre quando os atores refletem 

e (re)significam o conteúdo nessas interações. 

Com a construção do esquema referencial 3, é possível observar outros 

elementos do processo de discussão tanto de conteúdo como as sequências de 

interação. Para desenvolver o nosso modelo de análise, associamos o modelo de 

Newman, Webb e Cochrane (1995) ao modelo desenvolvido por Bairral (2007), que 

faz uma análise do discurso entre os atores. 

Resumidamente, para Bairral (2007), a análise das interações é feita 

seguindo os passos: 

• Preparo das mensagens para análise – É a fase em que iniciamos os 

trabalhos de preparação das mensagens para a análise e que é 

dividida em três etapas: organização, categorizar (tipificar) cada 

mensagem e codificá-las para que por meio dessa codificação, 

possamos inter-relacioná-las (vide tipologias no Quadro 2). 

• Elaboração do esquema Referencial 1 – Após organizarmos as 

mensagens que serão avaliadas, criamos um esquema que é 

composto pela codificação de cada mensagem, juntamente com o texto 

resumido e com o conteúdo relacionado às tipologias, ilustrando 

caminhos para onde convergem ideias ou discussões, o que permite 

identificar prováveis nós cognitivos. 

• Elaboração do esquema Referencial 2 – após a identificação dos nós 

cognitivos, elaboramos um segundo esquema. Nesse esquema, 

eliminamos os textos escritos anteriormente no esquema 1, o que nos 

possibilitará observar para onde caminha a discussão, isto é, se segue 

sempre uma linha de pensamento ou muda para uma nova linha. 

Nesse ponto, também podemos observar a dinâmica das interações e 

a formação de opiniões comuns ou divergentes. 
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• Elaboração do esquema Referencial 3 – Também elaborado a partir do 

esquema 1, mas tratando apenas um nó escolhido em profundidade. 

Assim, observamos que para efetuarmos a análise das mensagens, teremos 

primeiro que construir um quadro de tipologias que permitirão seguir os passos 

apontados anteriormente, quando da análise das interações trocadas entre os atores 

no ambiente. 

Essas tipologias (ver Figura 2) caracterizam, como o nome diz, tipos de 

discurso entre os atores no fórum. Parte dessas tipologias, utilizadas por Bairral 

(2007), serão adaptadas para o nosso modelo. 

Observamos que, tanto nos modelos anteriores como no modelo de Bairral, 

as tipologias codificam a mensagem e sintetizam as respostas, permitindo uma 

análise qualitativa. Porém, o modelo de Bairral acrescenta a ideia de nó cognitivo, 

que é uma área de convergência, a qual aponta, basicamente, a (re)significação de 

um conteúdo (no nosso caso matemático) para o grupo. 

Lembrando Ardington (2010), o pensamento crítico é um processo que 

desafia o indivíduo a usar o pensamento reflexivo e segundo Powel (2001, apud 

BAIRRAL 2007, p.49): 

Nesse processo contínuo de (re) leitura e (re) escrita, formador e 

professores examinam, refletem, reagem e respondem 

diferentemente no processo interativo e, consequentemente, 

potencializam criticamente o seu pensamento matemático.  (POWEL, 

2001 apud BAIRRAL, 2007, p.49). 

 

E Bairral (2007), na sequência de seu texto, citando trabalho anterior e 

também Jonassen (2006), afirma que:  

 

Os nós cognitivos (ou comunicativos) são aqueles que geram uma 

ampla rede argumentativa e seu conteúdo é referenciado e 

ressignificado pelos interlocutores ao longo do debate (BAIRRAL, 

2002a), podendo ser gerados a partir dos diferentes links 

hipertextuais (JONASSEN, 2006) e, dessa forma constituem 

momentos discursivos marcantes da dinâmica interativa. (BAIRRAL, 

2007 p.70). 
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Assim, os nós cognitivos refletem um pensamento crítico, pois são frutos de 

uma reflexão no esforço de resolver um problema proposto ou análise de um 

determinado conteúdo em relação ao assunto em discussão no fórum. 

 

2. 4 O modelo de Newman, Webb e Cochrane 

Newman, Webb e Cochrane (1995) consideram a proposta de Mason (1991) 

e apresentam um trabalho desenvolvido para efetuar a análise de conteúdo num 

estudo de aprendizagem em grupo, na Universidade Rainha de Belfast. Seu objetivo 

é avaliar o pensamento crítico, que pode ser usado para avaliar o discurso tanto 

presencialmente como em Comunicação Mediada por Computador (CMC). 

A partir dos cinco estágios de pensamento crítico de Garrison (1992 apud 

NEWMAN, WEBB e COCHRANE, 1995, p.4) e das habilidades cognitivas de Henri 

(1991) necessários na CMC, Newman Webb e Cochrane (1995) apresentam um 

método de análise de conteúdo. A análise de conteúdo se baseia em identificar, 

dentro de transcrições, os exemplos de indicadores de pensamento crítico e não 

crítico a partir dos quais vários índices de pensamento crítico podem ser calculados 

e utilizados para avaliar a CMC. 

Garrison (1992 apud NEWMAN, WEBB e COCHRANE, 1995, p. 4) aponta 

cinco estágios para a avaliação do pensamento crítico. São eles: 

1. Estágio 1 – Problema Habilidade de identificar. Esclarecimento básico – neste 

estágio existe uma motivação inicial de aprendizado que é “disparada” por um 

acontecimento, que desperta a curiosidade e o interesse do indivíduo. Essa 

motivação é estimulada pela interação com os outros. Os aprendizes estudam 

o problema, identificam seus elementos e o observam, analisando suas 

relações para compreendê-lo. 

2. Estágio 2 – Problema Habilidade de definição – Esclarecimento em 

profundidade – momento em que os aprendizes dividem o problema e 

estabelecem uma abordagem para sua solução, usando sua experiência. Os 

aprendizes analisam o problema para compreender o que pode elucidar 

valores, crenças e pressupostos que auxiliam na compreensão do todo. 

3. Estágio 3 – quando surgem ideias (insights) e entendimento baseado no 

autoconhecimento e no aprendizado do grupo. Os aprendizes utilizam as 

competências necessárias, que estendem a compreensão necessária para 
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além do básico, incluindo a inferência: indução e dedução, admitindo ou 

propondo uma ideia sobre proposições já admitidas como verdadeiras; mas 

também incluem habilidades criativas necessárias para expandir o campo de 

possíveis soluções. 

4. Estágio 4 – Problema Habilidade de avaliação/aplicabilidade – Julgamento – 

A avaliação de soluções alternativas e novas ideias dentro de um contexto 

social. Tais habilidades são necessárias para tomar decisões, comandos, 

apreciações, avaliações e críticas. 

5. Estágio 5 – Problema Habilidade de integração – propor ações coordenadas 

para aplicação de uma solução ou tomar uma decisão ou escolha. Produto de 

um conhecimento pessoal existente e validado no grupo, esse é o estágio em 

que as soluções são trazidas para a realidade, o momento “pé no chão”. 

Partindo do modelo de Henri (1991) e do modelo de Garrison (1992), 

Newman, Webb e Cochrane (1995) criaram um modelo de avaliação quantitativo de 

análise de conteúdo por meio do qual efetuaram uma análise de conteúdo de 

mensagens. A quantificação obedeceu à tipologia: 

 

Quadro 9 - Indicadores de pensamento critico (+) e não critico (-) no modelo Newman, 
Webb e Cochrane. 

 + - 

R+-Relevância R+Sentenças relevantes R-Sentenças irrelevantes 

I+- Importancia 
I+pontos/assuntos 

Importantes 

I- pontos/assuntos triviais, 

sem importância 

N+- Novidade. Nova 

informação, ideias, soluções 

NP+ Nova informação relacionada 

ao problema 

NP- Repetir o que já foi 

dito 

 NI+Novas ideias para discussão NI-leads falsas ou triviais 

 
NS+Novas soluções para os 

problemas 

NS-Aceitar primeira 

solução oferecida 

 NQ+Novas ideias bem vindas 
NQ-derrubar novas ideias, 

squashing 

 NL+Aprendiz traz novas coisas NL-Dragged in pelo tutor 

O+-Trazer de fora 

conhecimento/experiência para 

bear on problema 

OE+drawing on experiência 

pessoal 
 

 
OC+referenciar ao material do 

curso 
 

 OM+Usar material externo  
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relevante 

 
OK+Evidência de uso de 

conhecimento prévio 
 

 
OP+Problemas relacionados ao 

curso trazidos de fora 
 

 
OQ+Conhecimento externo bem 

vindo 

OQ-Squashing attempts 

to bring in conhecimento 

externo 

  

O- OSticking 

to prejudice or 

assumptions 

A+- Ambiguidades: clareza ou 

confusão 
AC+Sentenças claras, inambiguas AC-Sentenças confusas 

 
A+Discutir ambiguidades para 

esclarecimento 

A-Ignorar as 

ambiguidades e continuar 

L+-Idéias ligadas, interpretação L+Ligar fatos, ideias e noções 

L-Ficar com opiniões 

estabelecidas sem 

questionar ou comentar 

 
L+Gerar novos dados das 

informações coletadas 

L-Repetir informações 

sem fazer inferências ou 

oferecer uma 

interpretação 

J+-Justificar 
JP+Prover demonstrações ou 

exemplos 

JP-Exemplos ou 

Questões obscuras ou 

irrelevantes 

 JS+Justificar soluções ou criticas 

JS-Apresentar diversas 

soluções sem sugerir qual 

a mais apropriada 

 

JS+Mostrar vantagens e 

desvantagens de uma situação ou 

solução 

JS-oferecer criticas ou 

soluções sem explicação 

ou justificativas 

C+-Avaliação crítica 

C+ Avaliação crítica/ avaliação de 

suaspróprias ou outras 

contribuições 

C- Aceitação pouco 

exigente ou rejeição 

irracional 

C+- Avaliação crítica CT+Tutor pede avaliação crítica 
CT-Aceitação do tutor 

sem crítica 

P+- Utilidade Pratica  

(grounding) 

P+Relacionar possíveis soluções 

para situações familiares 

P-discutir no vazio, 

discussão alienada 

 
P+ discustir utilidade pratica de 

novas ideias 

P- sugestão de soluções 

impraticáveis 
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W+- Alcance de 

compreensão(quadro 

completo) 

W+ Ampliar a discussão 

(problema dentro de uma 

perspectivamais ampla. 

Estratégias de intervenção dentro 

de um quadro mais amplo) 

W- Discussão estreita 

(situações fragmentadas. 

Sugestões simplistas, 

intervenções parciais) 

Fonte: Newman, Webb e Cochrane (1995) 
 

Assim, o processamento da informação, no modelo de Henri (1991), exibido 

no quadro 9, embasou as tipologias de pensamento crítico no modelo de Newman, 

Webb e Cochrane (1995). São essas tipologias de pensamento que queremos 

observar nas interações no fórum de discussão. 

Essas tipologias serão adaptadas e quantificadas, utilizando o modelo de 

Newman, Webb e Cochrane (1995). Isso porque nosso intuito é avaliar as interações 

no fórum quanto ao pensamento crítico apresentado pelos atores. Desse modo, 

utilizamos parte desses estágios e adaptamos para o modelo apresentado no 

quadro 10:  

 

Quadro 10 – Adaptação dos Indicadores de pensamento crítico (+) e não crítico (-). 
 + - 

I+- Relevância 
I+pontos/assuntos 

Importantes 

I- pontos/assuntos triviais, 

sem importância 

N+- Novidade. Nova 

informação, ideias, 

soluções, estratégias 

NP+ Nova informação 

relacionada ao problema, 

Novas ideias para discussão, 

Novas soluções para os 

problemas 

NP- Repetir o que já foi dito, 

Ideias falsas ou triviais, 

Aceitar primeira solução 

oferecida, “derrubar” novas 

ideias 

O+-Trazer de fora 

conhecimento 

acadêmico/experiência 

pessoal 

OE+ experiência pessoal, 

Evidência de uso de 

conhecimento prévio, Usar 

material externo relevante, 

Problemas relacionados ao 

curso trazidos de fora 

OE-Bloquear conhecimento 

externo, prejudicar 

suposições. 

 

J+-Justificar 

JP+Prover demonstrações ou 

exemplos, Justificar soluções 

ou criticas, Mostrar vantagens 

e desvantagens de uma 

situação ou solução 

JP-Exemplos ou Questões 

obscuras ou irrelevantes, 

Apresentar diversas soluções 

sem sugerir qual a mais 

apropriada, Oferecer criticas 
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ou soluções sem explicação 

ou justificativas 

Fonte: Adaptado de Newman, Webb e Cochrane (1995) 
 

Newman, Webb e Cochrane adaptam o modelo de Henri (1991) e juntam o 

modelo de Garrison (1992 apud NEWMAN, WEBB e COCHRANE, 1995, p.4) para 

pensamento crítico com a finalidade de criar seu modelo e efetuar a análise de 

conteúdo no grupo. O cálculo dos indicadores é feito por indicador e obedece as 

seguintes regras: 

• Escolhemos um indicador 

• Contamos os exemplos positivos para esse indicador (x+) 

• Contamos os exemplos negativos para o mesmo indicador (x-) 

• Efetuamos a diferença entre os exemplos positivos e os exemplos negativos 

(x+ - x-) 

• Efetuamos a soma entre os exemplos positivos e os exemplos negativos (x++ 

x-) 

• Achamos o quociente entre a diferença e a soma obtidas com os 

procedimentos anteriores:  

o (x+- x-) / (x+ + x-) 

• O resultado é um valor que representa o quanto de pensamento crítico para 

aquele indicador foi apresentado na discussão. 

O resultado será sempre apresentado entre os valores -1 (pensamento 

totalmente superficial, isto é, a discussão não produziu nenhum resultado 

satisfatório) e +1 (pensamento crítico, ou seja, a discussão foi muito interessante em 

termos de ideias e conhecimento). Observamos também que o modelo de Newman, 

Webb e Cochrane (1995) apresenta uma categorização diferente para as 

mensagens e aponta como resultado a emergência ou não de pensamento crítico 

qualificando as mensagens. 

 

2.5 O nosso modelo 

Utilizando como base os modelos de Bairral (2007) e Newman, Webb e 

Cochrane (1995), apresentados anteriormente, construímos um modelo 
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interpretativo. Nosso modelo difere dos modelos anteriores em dois aspectos, pois 

utilizamos a técnica empregada por Bairral (2007) para a categorização das 

mensagens e eventuais descobertas de nós cognitivos e classificamos as 

mensagens, verificando o pensamento crítico versus superficial. Para isso, usamos o 

modelo Newman, Webb e Cochrane (1995), adaptado para a nossa situação, 

conforme veremos a seguir. 

A contribuição do nosso modelo está na adaptação dos dois modelos, 

permitindo, uma análise das interações no fórum ainda que não haja a formação de 

nó cognitivo, pois, como vimos, o pensamento crítico também é caracterizado pelo 

pensamento reflexivo do ator, reflexão esta que também é apontada pelo nó 

cognitivo. 

Assim, nosso modelo passaria pelas etapas (citadas anteriormente) e que 

mostraremos mais a frente: 

1. Preparo das mensagens para análise – ordenação das mesmas 

segundo data (construção do quadro indicativo de fluxo de 

mensagens). 

2. Elaboração do esquema Referencial 1 – Codificação das mensagens / 

identificação dos nós cognitivos, quando houver. 

3. Elaboração do esquema Referencial 2 – descrito anteriormente, caso 

não sejam identificados nós cognitivos, passamos imediatamente à 

etapa 5. 

4. Elaboração do esquema Referencial 3 – Também elaborado a partir do 

esquema 1, mas tratando apenas um nó escolhido em profundidade. 

5. Verificação de unidade (frase) da mensagem, de um mesmo indivíduo, 

quanto ao pensamento crítico usando o modelo de Newman, Webb e 

Cochrane (1995) adaptado. 

Para realizar a análise da mensagem, utilizamos a matriz de categorização, 

onde cada elemento é explicado abaixo: 

Figura 5 - Matriz de Categorização 

Ordem Mensagem Unidade de 

Mensagem 

Tipologia da 

Unidade 

Tipologia de 

Pensamento 

crítico 

Autor da 

Mensagem 

      

Fonte: Elaborado pelo autor 
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• Ordem da mensagem (O) – Ordem em que a mensagem foi postada 

(primeira, segunda, etc. seguida da ordem em que o ator interage no fórum e 

do seu nome, por exemplo: 5.3 Junior significa 5ª intervenção no fórum, 3ª 

intervenção do indivíduo feita pelo Junior ).  

• Mensagem (M) – texto completo da mensagem postada. 

• Unidade de mensagem (UM) – dividimos a mensagem em pedaços menores, 

em que cada pedaço é chamado de unidade de mensagem. 

• Tipologia da unidade (TU) – categorização da unidade, isto é, se é elogio, 

sugestão, agradecimento e se é nó cognitivo etc. 

• Tipologia de raciocínio (TR) – caracterização da unidade de mensagem 

quanto ao tipo de raciocínio segundo o modelo de Newman / Garrison. 

• Autor da mensagem (A) – Nome do Autor da mensagem. 

Quadro 11 – Tipologias adaptadas de Bairral (2007) 

 
Tipos de Discurso entre Atores 

Bu Busca companheiro para realizar trabalho conjunto 

Dm Descrição metodológica 

Du Apresenta dúvida 

Ej Exemplifica baseado no conteúdo matemático 

El  Elogia, Anima, Valoriza 

Ep Exemplifica baseado na experiência 

In Informa, sugere 

Pr Provoca 

Se Solicita Esclarecimento 

Fonte: Adaptada de Bairral (2007) 

 

As duas tipologias combinadas poderão dar uma visão mais detalhada do 

pensamento do indivíduo e permitir uma melhor avaliação qualitativa do discurso 

entre os atores.  

Quadro 12- Tipologias adaptadas de Bairral (2007) e Newman, Webb e Cochrane 
(1995) 

Unidade de 

Mensagem 
Tipologia da Unidade Tipologia de Pensamento Crítico 

 Bu- Busca companheiro  

 Dm- Descrição Metodológica O+- / N+- / I+- 

 Du- Apresenta dúvida I+- 

 El- Exemplifica baseado no conteúdo O+- / J+- 

 Elogia, anima, valoriza  
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Ep- Exemplifica baseado na 

experiência. 
O+- 

 In- Informa, sugere, explica. J+- 

 Pr- Provoca  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Importa notar que cada unidade de mensagem poderá ser categorizada por 

várias tipologias, tanto da unidade como de pensamento crítico. Acreditamos que, 

para nós, a rede argumentativa só ocorre quando houver pensamento crítico, ou 

seja, demonstrações, ideias novas, hipóteses propostas que podem semear 

interações que promovem (re)significação nos atores participantes. Assim, o 

pensamento crítico apresenta (re)significação para o sujeito da intervenção e não 

forma, necessariamente, uma rede argumentativa. 

É importante deixar claro que a (re)significação, nesse contexto, é fruto de um 

pensamento crítico profundo (+) e não superficial(-). Vejamos a mensagem 1, do 

Apêndice B no quadro 13 que traz seu resumo: 

 

Quadro 13– Resumo da primeira mensagem exemplificando o modelo 

Ordem 
Unidade de 

Mensagem 
Tipologia da Unidade 

Tipologia de Pensamento 

Crítico 

1 

Meu raciocínio 

é o seguinte 
In - Informa  

Todos 

começam com 

1... e assim por 

diante 

Dm- Descrição Metodológica J+ 

Exemplo: 

Fileira 4 

1 4 6 4 1 

Fileira 5... 

El- Exemplifica baseado no 

conteúdo 
J+ 

Espero ter 

acertado. 
In I- 

Abraços In I- 

Teorema de 

Pascal se não 

me falha a 

memória... 

El OE+ 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como podemos observar, na mensagem apresentada pelo aluno, dividida em 

unidades, categorizamos a mensagem tendo uma visão melhor em termos 

qualitativos a respeito da mensagem. Apenas dois itens são triviais (Informa e 

Abraços), sem compromisso com o problema, isto é, fazem parte de uma interação 

social. No próximo capítulo, apresentamos nossas escolhas para esta pesquisa. 



 
3 AS ESCOLHAS 

 

Neste capítulo, apresentamos o perfil dos alunos, o ambiente virtual de 

aprendizagem escolhido e suas adaptações para acessibilidade aos grupos 

estudados. Discutimos o fórum de discussão e como ele vem se transformando em 

um instrumento de avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Adotamos, para o trabalho, a metodologia de pesquisa aplicada com uma 

abordagem qualitativa de caráter exploratório, em virtude de haver poucos estudos 

sobre o tema. Segundo Gil (2002), com relação aos procedimentos técnicos 

utilizados, esta é uma pesquisa participante, uma vez que o pesquisador também 

interagiu com os sujeitos da pesquisa. 

 

3.1 O perfil dos alunos 

Os sujeitos da pesquisa são sete alunos do 3º ano do ensino médio, de uma 

escola pública de São Paulo. Eles estão na faixa etária entre 16 e 17 anos, sendo 

cinco alunos do sexo masculino e dois alunos do sexo feminino. 

Para participar da pesquisa, os alunos deveriam ler o termo de consentimento 

livre e esclarecido e, após concordar com as normas nele estabelecidas, deveriam 

assiná-lo para confirmar que concordavam com as normas. Só após essa etapa é 

que o acesso ao fórum de discussão era liberado. O termo atende as exigências do 

Comitê de Ética, tendo sido oferecido por meio do AVA.  

 

3.2 O ambiente virtual de aprendizagem 

A necessidade de se produzir um ambiente acessível aos cegos, surdos e 

regulares para estudar as interações em AVA, nos levou a pesquisar um ambiente 

virtual de aprendizagem para colocarmos os conteúdos matemáticos e verificarmos 

a interação entre os alunos dos diferentes grupos e as outras questões descritas no 

capítulo anterior. O ambiente deveria ser acessível indistintamente a cada um dos 

grupos, de tal maneira que a acessibilidade de um grupo não prejudicasse a 

acessibilidade de outro grupo. 
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Passamos, então, a pesquisar, dentre as plataformas de aprendizagem virtual 

a distância disponíveis, quais poderiam se candidatar como acessíveis. Nossa 

necessidade, em função do público alvo, era encontrar uma plataforma que 

permitisse atender ao nosso público. Para tanto, estabelecemos alguns critérios: 

1. Ser Gratuito – O ambiente deveria ser liberado por meio de uma licença de 

livre uso como a General Public License ou semelhante. 

2. Ter código aberto – Caso necessário, permitisse desenvolver blocos de 

código para atender às necessidades específicas numa linguagem de 

programação. 

3. Oferecesse língua portuguesa nas interfaces. 

4. Tivesse alguma forma de atualização constante em seu desenvolvimento, 

aproveitando as tecnologias mais recentes da computação. 

5. Atender a alunos cegos – a plataforma deveria permitir acesso a cegos 

oferecendo recursos como reprodução de arquivos de áudio e leitores de 

tela, por exemplo. 

6. Atender a alunos surdos – a plataforma deveria permitir acesso a alunos 

surdos, oferecendo recursos de reprodução de vídeo. 

7. Atender a alunos sem limitações sensoriais. 

Dentre as plataformas analisadas, duas se destacaram: a Teleduc (Figura 7) 

desenvolvida pela Unicamp e a Moodle (Figura 8). A plataforma que mais atendia 

aos nossos critérios de escolha foi a plataforma Moodle. 
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Figura 6 – Ambiente Virtual de Aprendizagem Teleduc 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 7 – Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Além dos critérios adotados para a escolha do ambiente virtual, apontamos 

também mais algumas razões que foram decisivas na escolha definitiva do 

ambiente: 
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• Desenvolvimento atualizado constantemente e por diferentes 

desenvolvedores em diversas partes do mundo, com disponibilização 

imediata do código. 

• Distribuído sob a licença General Public License (GNU) com código 

aberto. 

• Grande parque de utilizadores, o que garante a não obsolescência do 

ambiente. 

• Espaço para armazenamento de Material de Apoio – leituras, livros, 

textos. 

• Permite a inclusão de vídeo para atender aos grupos, facilitando a 

visualização por meio de LIBRAS. 

• Permite receber arquivos também por meio do fórum. 

• Possui fóruns de discussão. 

• Permite a inclusão de módulos para atender necessidades específicas. 

 

O Moodle é conhecido como um Open Course Management System (CMS) 

ou Learning Management System (LMS) ou simplesmente Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). O ambiente Moodle é um aplicativo Web gratuito, que é 

constantemente atualizado. Ele conta com recursos poderosos para ser utilizado em 

um curso de Educação a Distância. 

Ele possui algumas características que tornam seu uso ideal para a 

realização deste trabalho, como, por exemplo, o fato de permitir a comunicação 

tanto síncrona como assíncrona8, além de fornecer uma série de módulos com o 

objetivo de gerenciar o curso e seus atores. 

Como ferramentas síncronas existe, no ambiente, o chat, e como 

assíncronas, o wiki e o fórum, este último será utilizado neste trabalho. Esses 

módulos são chamados de módulos de atividade. O uso do fórum é adequado para 

o trabalho cooperativo e assíncrono, uma vez que poderá haver discussão 

colaborativa na resolução dos problemas entre os participantes. Esta discussão não 

necessariamente ocorrerá em tempo real, permitindo o registro das interações no 

ambiente para uma posterior avaliação. 

 
                                                             
8 Comunicação síncrona é a que ocorre simultaneamente entre dois interlocutores em tempo real, 
como em um telefone. 
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3.2.1Adaptação da plataforma as nossas necessidades e testes de 
verificação de acessibilidade da plataforma. 

Realizamos adaptações de acessibilidade ao ambiente para atender aos 

cegos e aos surdos, verificando-se ainda alguns testes de acessibilidade realizados 

por sites avaliadores, como Da Silva9. 

Para cegos e surdos trabalharem com Educação a Distância e, assim, 

acessar a internet ou interagir com outras pessoas mediadas por Tecnologia de 

Informação e Comunicação, as pessoas utilizam algumas tecnologias10 que facilitam 

ou permitem seu uso. Desse modo, algumas adaptações eram exigidas, como, por 

exemplo: 

1. Leitor de Tela – É um programa de computador que interage com o sistema 

operacional da máquina e transforma o texto que aparece na tela em áudio ou 

sinais Braille. Estes últimos são apresentados em um dispositivo, display 

Braille, apropriado para leitura táctil. Quando o leitor de tela permite também 

que sejam interpretadas as teclas de navegação, isto é, permite que sejam 

executadas as tarefas disponíveis na página apresentada no monitor, o leitor 

não só permite acessibilidade, mas também usabilidade11.  Alguns exemplos 

de Leitores de tela são: Jaws for Windows, Dosvox e, mais recentemente, 

NVDAsoftware free, desenvolvido pela NV Access. Comparativo de leitores de 

tela pode ser obtido no site:  

www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/s. 

2. Navegador textual – Diferente do leitor de tela, é um navegador que não 

apresenta a parte gráfica da página, isto é, baseia-se no texto apenas, 

apresentando a tela de uma forma mais rápida. 

3. Navegador com voz – É um programa que reconhece comandos de voz 

permitindo ao usuário que, ao invés de usar o teclado, utilize sua própria voz 

para navegar. Alguns utilizam rotinas de reconhecimento de fala para 

transcrever para texto o que for falado pelo usuário. Na realidade, são dois 

sistemas em um: o primeiro permite usar o computador ou navegar pela 

World Wide Web com comandos de voz e o segundo transcrever a fala para 

                                                             
9Site com software avaliador da Área de Acessibilidade segundo as regras WCAG e e-Gov disponível 
em: http://www.dasilva.org.br/ 
10 Mais detalhes em http://acessibilidadelegal.com/33-acesso.php. Acesso em 20/01/2012. 
11http://acessodigital.net/art_maq_nocoes.html. Acesso em 20/01/2012. 
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texto, podendo ser utilizado para comunicação em chat ou fórum de 

discussões ou ditar um discurso para um editor de textos. 

4. Auxiliar de transcrição de áudio – trata-se de um software para ser utilizado 

por surdos. O programa simplesmente transcreve o que uma pessoa está 

falando para texto, auxiliando na compreensão de um vídeo, por exemplo. 

Uma aplicação desse recurso pode ser observada no site que disponibiliza 

conteúdo de palestras, aulas e outros através de vídeo como o Youtube. Ao 

assistirmos um vídeo em inglês, por exemplo, o programa pode ser acionado 

pela “tecla” cc na barra de navegação do próprio vídeo, apresentando a 

legenda em tempo real. O usuário pode ainda, após acionar a transcrição, no 

mesmo menu acionar tradução, que será realizada em tempo real12.   

A preparação do ambiente obedeceu a três fases. A primeira serviu para a 

escolha do ambiente, a segunda para a seleção das atividades e a terceira fase para 

o ajuste final do ambiente com as atividades a serem apresentadas. Foram 

realizados, nessas fases, cinco testes para adaptação do ambiente de trabalho e 

cada uma delas contou com participantes voluntários. 

O primeiro teste de acessibilidade foi realizado com alunos da pós-graduação 

na disciplina Atividades de Pesquisa, num total de 12 alunos do programa 

(Mestrandos e Doutorandos) da Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN. 

Os alunos foram organizados em duplas, formando 6 grupos, com um tempo de 

duas horas de acesso para a resolução dos problemas. Cada dupla utilizou um 

computador, por não haverem computadores disponíveis para todos, naquele 

momento, no laboratório de Informática.  

Após a apresentação do ambiente, pediu-se aos alunos que simulassem estar 

a distância para resolver quatro problemas dos oito escolhidos para a plataforma em 

um primeiro instante. O contato com outros grupos se daria apenas por meio do 

fórum de discussão oferecido pelo site ambientado na plataforma. Assim, teríamos o 

registro das interações ocorridas, o que permitiria levantar dificuldades que 

ocorressem no acesso. Solicitamos também que, após a resolução dos problemas, 

eles deixassem sugestões, críticas e opiniões no fórum, criado apenas para que 

conseguíssemos avaliar a pesquisa. 

                                                             
12O programa funciona para transcrição da língua inglesa, pois foi elaborado para atender à gramática 
dessa língua.  
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Observamos que os alunos não conseguiram simular a interação como se 

estivessem a distância. Sua preocupação maior era resolver os problemas e não 

discutir nos fóruns como havíamos solicitado. Além disso, eles queriam um retorno 

tão logo colocassem a resposta. Eles criticaram o fato de que não havia uma 

resposta única, uma vez que os problemas eram abertos e ofereciam mais de uma 

resposta. Como sugestão, foi apontado que os problemas deviam ser mais claros, 

com um enunciado mais preciso e que se apresentassem em ordem de dificuldade 

crescente. 

Passamos a um segundo estudo piloto que ocorreu com cinco alunos do 

curso de Licenciatura de Matemática da Unesp de Bauru, em um único encontro. 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi mostrado por meio de apresentação de 

PowerPoint, em que se colocaram as ideias da pesquisa e as orientações de como 

responder a quatro de oito problemas apresentados no AVA, os mesmos problemas 

usados no primeiro projeto piloto. Foi solicitado o uso apenas do Fórum de 

Discussão para que as interações fossem registradas. Ao final, foi solicitado aos 

alunos que expressassem suas dúvidas, dificuldades, críticas e sugestões. 

Observamos que os alunos também estavam mais preocupados em resolver 

os problemas do que em interagir, assim como no grupo anterior. Também houve 

busca de respostas na internet, apesar da orientação em contrário. Tanto no grupo 

anterior como nesse grupo, parece que a preocupação maior era a de resolver o 

problema, como se houvesse uma necessidade maior, e não de discuti-lo com os 

colegas, pois houve pouca interação. 

Efetuamos, então, um terceiro estudo piloto com sujeitos surdos, de uma 

escola para surdos, num total de quatro indivíduos. Nesse estudo, os sujeitos da 

pesquisa participaram em horário e local de própria escolha. Como nos estudos 

anteriores, foi apresentada a pesquisa e solicitada a contribuição voluntária dos 

alunos. 

Inicialmente os problemas seriam apresentados um por vez, com a escolha 

de quatro problemas entre oito. Porém, devido a dificuldades de navegação no AVA 

(de acordo com o que informaram os sujeitos) tivemos que estender o prazo e 

apresentar os quatro problemas de uma vez, do mesmo modo que foi realizado nos 

estudos anteriores. 

Nesse terceiro estudo também observamos pouca interação entre os 

participantes. As respostas foram apresentadas tanto em forma de texto como em 
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forma de desenho. Também foi solicitado aos participantes que deixassem 

registradas suas dificuldades, críticas e sugestões para a melhoria de nosso 

trabalho. 

Além desses estudos pilotos iniciais que permitiram o levantamento de 

diversas dificuldades enfrentadas pelos alunos, foram realizadas duas entrevistas 

com pessoas que trabalham com cegos a respeito da acessibilidade do AVA. Foram 

realizadas algumas sugestões como a elaboração de um tutorial de acesso e outras. 

Todos esses estudos contribuíram para realizar uma mudança no projeto do 

AVA, com o objetivo de torná-lo mais acessível aos sujeitos da pesquisa – surdos, 

cegos e regulares. As principais mudanças realizadas foram: 

• Retirada de elementos poluentes – imagens não necessárias para a 

ilustração dos problemas atrapalhavam aos cegos. 

• Disponibilização de um tutorial de acesso para atender aos sujeitos. 

• Escolha de problemas que fornecessem mais do que uma solução, de tal 

forma que as discussões produzidas pela interação dos sujeitos, conduzissem 

à melhor solução. 

• Outras mudanças como layout de página, disponibilização de botões que 

facilitaram o acesso aos cegos e aos surdos. 

Com o ambiente preparado, passamos a escolha dos problemas que seriam 

apresentados no fórum de discussão para a coleta de dados13. 

 

3.3 A resolução de problemas 

Diversos autores já escreveram sobre a resolução de problemas. Branca 

(2010) pontua que “Resolução de problemas, então, é uma expressão abrangente 

que pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas ao mesmo tempo e 

diferentes coisas para as mesmas pessoas em diferentes ocasiões” (BRANCA, 

2010, p. 4) 

Os autores Szetela e Nicol (1992 p1) afirmam que a: 

resolução de problema é o processo de confrontar uma nova 
situação, formulando conexões entre fatos, identificando o objetivo e 
explorando possíveis estratégias para atingir o objetivo. Um 
problema, então, é uma situação na qual o indivíduo inicialmente não 
sabe nenhum algoritmo ou procedimento que garanta a solução do 
problema, mas deseja resolvê-lo. 

                                                             
13Mais detalhes sobre a preparação do ambiente podem ser encontrados em Santos (2012) e em 
Bezerra (2012). 
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Badger, Sangwin e Hawkes (2012) explicam que um problema é uma questão 

cujo processo para responder não é claro, isto é, não possui um procedimento 

definido. Tal processo envolve uma estratégia própria de cada aluno.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais(PCNs) (BRASIL, 1997), 

um problema não é um exercício que o aluno aplica um processo operatório de 

forma quase mecânica. Os PCNs  consideram que a resolução de problemas, como 

eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem de Matemática, pode ser 

fundamentada nos seguintes princípios: 

• a situação-problema é o ponto de partida da atividade 

matemática e não a definição. No processo de ensino e 

aprendizagem, conceitos, ideias e métodos matemáticos 

devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou 

seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver 

algum tipo de estratégia para resolvê-las; 

• o problema certamente não é um exercício em que o aluno 

aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo 

operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o 

enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação 

que lhe é apresentada; 

• aproximações sucessivas de um conceito são construídas para 

resolver um certo tipo de problema; num outro momento, o 

aluno utiliza o que aprendeu para resolver outros, o que exige 

transferências, retificações, rupturas, segundo um processo 

análogo ao que se pode observar na História da Matemática; 

• um conceito matemático se constrói articulado com outros 

conceitos, por meio de uma série de retificações e 

generalizações. Assim, pode-se afirmar que o aluno constrói 

um campo de conceitos que toma sentido num campo de 

problemas, e não um conceito isolado em resposta a um 

problema particular; 

• a resolução de problemas não é uma atividade para ser 

desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, 

mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o 
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contexto em que se pode apreender conceitos, procedimentos 

e atitudes matemáticas (BRASIL, 1997, p. 32-33). 

Segundo Soares e Bertoni Pinto (2001apud RODRIGUES; MAGALHÃES, 

2011, p. 4), “tanto os exercícios quantos os problemas têm seu valor, cabe ao 

professor manter um equilíbrio dos mesmos durante o ano letivo”. 

Por outro lado, resolver problemas é uma característica inerentemente 

humana, segundo Polya (2010, p. 4): “Podemos caracterizar o homem como ‘o 

animal’ que resolve problemas”. Essa característica nos aponta um caminho para 

desenvolver essa habilidade em nossos alunos; porém, quais os problemas que 

devemos propor aos nossos alunos? Polya (2010) propõe ao professor: 

 
Primeiro ele deveria estabelecer a classe certa de problemas para os 
seus alunos: não muito difíceis, nem fáceis demais, naturais e 
interessantes, que desafiem a sua curiosidade, adequados ao seu 
conhecimento. [...] Depois, o professor deveria ajudar seus alunos 
convenientemente. Não muito pouco, senão não há progresso. Não 
demais, senão o aluno não terá o que fazer. (POLYA, 2010, p.3) 
 

Polya (2010) não apenas considera importante escolher adequadamente os 

problemas, como também considera importante intervir adequadamente junto aos 

alunos, ajudando-os e não os desestimulando, o que assume importância ainda 

maior em um fórum de discussão. Para Lester (1982 apud DANTE, 2010) “problema 

é uma situação que um indivíduo ou grupo quer ou precisa resolver e para a qual 

não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve a solução”.  

Concordamos com Dante (2010), que um problema é uma situação que um 

indivíduo ou vários indivíduos, querem ou precisam resolver e que não existe um 

algoritmo que forneça solução imediata. Por outro lado, Branca (2010) destaca que 

interpretações possíveis para a resolução de problemas podem ser: resolução de 

problemas como uma meta, como um processo ou como uma habilidade básica. 

Quando se refere à resolução de problemas como uma meta, Branca (2010) 

está se referindo ao estudo de matemática, isto é, aprender a resolver problemas é a 

razão principal de estudar matemática; já resolução de problemas como um 

processo, refere-se a um processo dinâmico e contínuo, ou seja, está relacionado ao 

uso de estratégias, algoritmos, procedimentos, ao como o aluno resolve o problema 

e como habilidade básica refere-se mais ao conteúdo, aos métodos de solução, à 

competência necessária para resolver problemas. 
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Dante (2010, p.16) expõe ainda a resolução de problemas como metodologia 

do ensino de matemática, pois essa resolução engloba as três interpretações 

anteriores “enriquecendo-as com um componente metodológico importante, 

desencadeando conceitos e procedimentos por meio de situações-problema 

motivadoras”.  

Em seguida, Dante (2010, p. 24-28) classifica os problemas em vários tipos: 

• Exercícios de reconhecimento, onde o objetivo é fazer com que o aluno 

reconheça, identifique ou lembre um conceito; 

• Exercícios de algoritmos: servem para treinar a habilidade em executar um 

algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores; 

• Problemas – padrão: a solução já está contida no enunciado, e a tarefa 

básica é transformar a linguagem usual em linguagem matemática, com o 

objetivo de recordar e fixar os fatos básicos através dos algoritmos das quatro 

operações; 

• Problemas-processo ou heurísticos: sua solução envolve as operações 

que não estão contidas no enunciado, exige do aluno um tempo para pensar 

e arquitetar um plano de ação; 

• Problemas de aplicação: também chamados de situações-problema, são 

aqueles que retratam situações reais do dia-a-dia e que exigem o uso da 

Matemática para serem resolvidos; 

• Problemas de quebra-cabeça: constituem a chamada Matemática 

recreativa, e sua solução depende quase sempre de um golpe de sorte ou da 

facilidade em perceber algum truque. 

Dante coloca ainda que os objetivos da resolução de problemas são: 

• fazer o aluno pensar produtivamente; 

• desenvolver o raciocínio do aluno; 

• ensinar o aluno a enfrentar situações novas; 

• dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da 

Matemática; 

• tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras; 

• equipar o aluno com estratégias para resolver problemas; 

• dar uma boa base matemática às pessoas; 

• liberar a criatividade do aluno.  
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Segundo Garofalo e Lester 1995 (apud SZETELA; NICOL, 1992), uma 

sequência de ações possível que pode conduzir ao sucesso é: 

1. obter uma representação apropriada da situação problema; 

2. considerar estratégias apropriadas que tenham potencial; 

3. selecionar e implementar uma promissora estratégia de solução; 

4. monitorar a implementação com relação às condições do problema e 

objetivos; 

5. obter e comunicar os objetivos desejados; 

6. avaliar a adequação e razoabilidade da solução; 

7. se a solução for julgada inadequada ou incompleta, refinar a representação 

do problema e prosseguir com uma nova estratégia ou busca de um 

procedimento ou erros conceituais. 

Pozo (1998) propõe alguns critérios na proposição de problemas, alguns dos 

quais reproduzimos abaixo: 

1. Propor tarefas abertas que admitam vários caminhos possíveis de resolução 

inclusive, várias soluções possíveis, evitando as tarefas fechadas. 

2. Modificar o formato ou a definição dos problemas, evitando que o aluno 

identifique uma forma de apresentação com um tipo de problema. 

3. Propor as tarefas não só com um formato acadêmico, mas também dentro de 

cenários cotidianos e significativos para o aluno, procurando fazer com que 

ele estabeleça conexões entre ambos os tipos de situações. 

Segundo Pozo (1998): 

 
a solução do problema exige uma compreensão da tarefa, a 
concepção de um plano que nos conduza à meta, a execução desse 
plano e, finalmente, uma análise que nos leve a determinar se 
alcançamos a meta. (POZO, 1998, p.22) 
 

Nesse sentido, para resolver um problema, Polya (1995, p. 4-13) apresenta 

quatro passos, semelhantes aos propostos por Pozo, que são:  

1. É preciso compreender o problema – O aluno tem que compreender o 

que o problema busca claramente, isto é, identificar as incógnitas, os 

dados e as condições e restrições apresentadas pelo problema. 

2. Encontrar a conexão entre os dados e a incógnita - É necessário 

estabelecer um planejamento para chegar à solução, isto é, identificar 

quais os cálculos, quais as contas que devem ser realizadas para isso, 
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procurando uma relação entre as incógnitas e os dados, inclusive 

buscando semelhança entre o problema que se está resolvendo e 

outros problemas parecidos. 

3. Executar o plano – Após o planejamento do plano, o aluno deverá 

executar o plano, tendo para isso a certeza de que cada passo está 

correto. 

4. Examinar a solução obtida – Este é, para Polya, um importante passo 

na consolidação do conhecimento, pois ao verificar novamente o 

problema, e o caminho que o conduziu até a solução, ele estará 

aperfeiçoando a forma com que resolve problemas, possibilitando 

melhorar a sua própria resolução, talvez encontrando um caminho 

diferente que o conduza ao mesmo resultado. 

Esses quatro passos devem orientar a resolução de qualquer problema. No 

nosso caso, problemas que têm mais de uma resposta podem ser executados por 

meio de planos distintos, que oferecem diferentes processos de validação. 

Dessa forma, optamos por atividades que propiciassem, aos alunos, uma 

fonte de debate que pudesse gerar uma rede argumentativa. Assim, a maioria dos 

problemas propostos apresentava mais de uma solução para sua resolução, isto é, 

conforme Dante (2010), eles são denominados problemas-processo ou heurísticos. 

 

3.3.1. Os Problemas 

Ao preparar o AVA, adaptando-o para as nossas necessidades, realizamos 

uma série de estudos pilotos e testes de acessibilidade descritos anteriormente em 

3.2.1. As atividades que utilizamos nesses estudos piloto e que auxiliaram a corrigir 

o design, a acessibilidade e a forma de aplicação, de forma a apresentá-los no AVA 

para o estudo no fórum de discussão, são apresentadas a seguir. Cumpre destacar 

que tais atividades não fazem parte do currículo do ensino médio da Escola Pública 

do Estado de São Paulo. Abaixo colocamos as atividades piloto: 

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 parêntesis se achar 

necessário; 
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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? 

Essas atividades, apresentadas nas fases de teste do ambiente, foram 

adaptadas do site somatematica14. A análise dos estudos piloto nos orientou para 

uma escolha de atividades que propiciassem um debate e produzisse uma ampla 

rede argumentativa. Além disso, essas atividades, que fariam parte da coleta de 

dados, não deveriam ter respostas disponíveis na internet, daí a razão de 

escolhermos novos problemas para a coleta de dados. Escolhemos quatro 

problemas, sendo um problema do Ensino Médio, cujo conteúdo matemático é o 

Triângulo de Pascal, envolvendo a discussão do padrão que permite determinar os 

elementos de qualquer linha que forma o triângulo, e três problemas que permitem o 

emprego de diferentes estratégias para sua solução e que,conforme Dante (2010), 

são classificados como problemas-processo ou heurísticos. 

                                                             
14www.somatematica.com.br 



63 
 

 

 

 

 

Cada problema tem seu próprio fórum de discussão, num total de quatro. Eles 

seriam apresentadas inicialmente em sequência, sendo uma semana para cada 

fórum. Entretanto, devido à baixa procura dos alunos, resolvemos disponibilizar os 

fóruns de discussão com as atividades simultaneamente. Os alunos deveriam 

acessar o ambiente de qualquer computador conectado à internet, e todos os 

nossos sujeitos acessaram de suas próprias casas, deixando suas respostas nos 

fóruns. A coleta dos dados foi realizada diretamente das interações registradas em 

cada fórum e analisadas posteriormente.  

 

Atividade 1. 

Imagine um triângulo formado por números. O topo desse triângulo é formado apenas pelo 
número 1. A linha abaixo é formada pelos números 1 e 1. A terceira linha é formada pelos 
números 1, 2 e 1, nessa ordem. A quarta linha é formada pelos números 1, 3, 3 e 1, nessa 
ordem. A quinta linha é formada pelos números 1, 4, 6, 4 e 1 nessa ordem e assim por 
diante. Por quais números será formada a sexta linha? E a próxima? Tente encontrar um 
padrão na soma dos números das linhas. 
Estamos esperando a sua participação! 

 

 

Nessa atividade, esperávamos que os alunos completassem corretamente as 

linhas seguintes, pois ela possui solução única, isto é, existe um algoritmo para sua 

solução. Além disso, era esperado que percebessem que cada linha apresentava 

como soma, uma potência de 2.  

 

Atividade 2  
Uma pizzaria tem uma pizza padrão de queijo e tomate. Um cliente pode acrescentar até 
duas coberturas: presunto e calabresa, em toda a pizza ou somente na metade. Enumere 
e descreva todas as possíveis escolhas diferentes que o cliente pode pedir.15 
Quem pode iniciar a solução? 
 
 

Pelo texto, o aluno pode interpretar a atividade de diferentes maneiras; ela 

não apresenta solução única, o que permite o uso do conteúdo matemático de 

Análise Combinatória. 

 

 

 

                                                             
15Este problema foi cedido gentilmente pelo Professor Arthur B. Powell e adaptado para o ambiente 
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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? 

 
 

Esta atividade possui várias soluções, desde a mais óbvia: dividir a pedra em 

40 pedaços iguais, até soluções mais complexas com quantidades menores de 

pedaços, ocasionando maiores intervenções do tutor ou de outros alunos na 

proposição de outra solução. 

 
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. 

 

Esta última atividade, também como as duas imediatamente anteriores, 

possui mais de uma solução, contribuindo para um possível debate e interação no 

grupo. 



 
4 A ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Após o encerramento dos fóruns de discussão, procedemos à análise dos 

resultados de cada atividade. Utilizando um editor de textos, separamos as 

interações para cada fórum, buscando analisar cada interação para identificar as 

tipologias e construir os esquemas, de modo a atender cada fórum e cada 

intervenção individualmente. 

A tabela 1 mostra a quantidade de interações por indivíduo e por atividade no 

site 

Tabela 1 – Síntese das interações por problema e por sujeito 
Problema Fernando Fábio Bruna Gabriel Roberto Sayurii Luís Hugo Oswaldo Total de 

Problemas 

1 4 3 1     2 1   8 19 

2 4 5   1 3 5 1 3 11 33 

3 5 3   1   2 1   9 21 

4 2 4       2 1   8 17 

Total / 

Individuos 

15 15 1 2 3 11 4 3 36 90 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
Como podemos observar, com exceção do tutor, os participantes mais ativos 

foram Fernando, Fábio e Sayurii com 50% do total de participações. Dois indivíduos, 

Bruna e Roberto, participaram em apenas uma atividade; houve um participante de 

outro estudo (Hugo). Gabriel teve uma participação no problema 2 e outra no 

problema 3. Luís participou apenas uma vez em cada problema. 

Com relações às atividades, o problema que apresentou maior quantidade de 

interações foi o problema 2. Outros três problemas tiveram um valor médio de 19 

interações cada um. 

Ressaltamos que o comportamento de alguns destes alunos em sala de aula 

presencial era um pouco diferente. Por exemplo, Sayurii era pouco participativa em 

aula presencial, embora fosse estudiosa; Gabriel e Roberto eram alunos comuns, 

isto é, eles pouco tiravam dúvidas e não se destacavam em sala; Fernando era bem 

interessado, assim como Fábio e Luís participavam bastante, com observações ou 

questões a respeito da matéria. Cabe destacar que nenhum dos problemas 

realizados no ambiente foi discutido em sala de aula. 
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4.1 Analisando o Problema 1 

Primeiro, efetuamos o preparo da análise utilizando a tipologia da unidade, 

isto é, dividimos a mensagem em unidades e categorizamos cada unidade para 

verificar se houve a formação de uma rede argumentativa. 

Figura 8 - Primeira Intervenção de Fábio no Fórum de Discussão 
 

 

 

 

 

 

 

 

f 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Por exemplo, codificando a mensagem acima, teríamos Fábio, 2,1 In, Dm, Ej 

significando Autor, 2ª intervenção no fórum, 1ª intervenção de Fábio no fórum (In) 

Informa, (Dm) Descrição Metodológica, (El) Exemplifica baseado no conteúdo. Após 

codificarmos as mensagens, elaboramos o esquema referencial 1 para ilustrar os 

possíveis caminhos de discussões em busca de nós cognitivos. 

Observando o esquema referencial 1 (Figura 10) das interações 

categorizadas, vemos que as conexões não formaram um foco de convergência de 

ideias, o que significa que os alunos não interagiram entre si, mas apenas com o 

tutor.  

Não havendo a formação de uma rede, caracterizada por várias conexões, 

passamos a verificar o pensamento crítico do grupo.  

 

 

 

por Fábio - quinta, 12 maio 2011, 00:20 
Usei o seguinte raciocínio: 
1 
1 1 
1 2 1                                                                  Informa 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1                                                      Descrição Metodológica 
1 6 15 20 15 6 1 
Todos começam com 1 e terminam com 1 portanto é so somar o primeiro com o segundo o 
segundo com o terceiro e assim por diante 
Exemplo: Fileira 4 
1 4 6 4 1                                                                                 Exemplifica 
Fileira 5 
Começa com 1 
E termina com o 1 também. 
1 5 10 10 5 1 
Espero ter acertado abraços. 
Teorema de Pascal se não me falha a memória e é do 2º ano lembro do Alves explicando isso =) 
Fábio - 3 ano E 
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Figura 9 - Esquema Referencial 1 do problema 1 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

O esquema referencial 1, mostrado na Figura 10, representa as interações 

entre os atores ocorridas ao discutir, no fórum, a resolução da atividade 1. Cada 

caixa refere-se a uma unidade de mensagem (não escrita por motivo de espaço, 

porém representada no apêndice B) e sua tipologia segundo Bairral (2007). As 

indicações são as seguintes: Abreviação do nome do sujeito (as duas primeiras 

letras) seguida do primeiro número que é a ordem da interação do sujeito no fórum, 
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o segundo número indica a ordem da interação no fórum seguida pelas tipologias 

adaptadas de Bairral (2007). A seta indica a origem e o destino da mensagem, isto 

é, de quem partiu a mensagem e a quem se dirigiu.  

Para que ocorresse um nó cognitivo, seriam necessárias que as setas 

indicativas fossem de um para outro em diversas ocorrências, o que evidenciaria 

uma rede entre diversos alunos. Além disso, era preciso que a discussão contivesse 

conteúdo matemático. 

Como podemos observar, a interação ocorreu em apenas uma direção, o que 

indica que a discussão foi linear e não seguiu em diferentes direções, sem envolver 

simultaneamente diferentes sujeitos. Portanto, como no esquema acima, não 

observamos a formação de um nó cognitivo. Pode-se constatar também, que não foi 

possível observar a formação de uma ampla rede argumentativa, uma vez que 

ambos estão interligados. 

Uma interação com algum colega seria indicada, no diagrama, por uma ou 

mais setas horizontais, entre os alunos, o que não ocorreu. Isso mostra que não 

conseguimos observar a formação de nós cognitivos e, consequentemente, não 

ocorreu a formação de uma rede argumentativa neste problema. 

A seguir, construímos o quadro 14 com as interações ocorridas no fórum de 

discussão do problema um, intercalando as mensagens com cores para facilitar a 

visualização. 
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Quadro 14 - Resumo das interações no problema um 

Ordem Mensagem Unidade de Mensagem 
Tipologia 

da 
Unidade 

Tipologia de 
Pensamento 

crítico 

Autor da 
Mensagem 

1 

Usei o seguinte raciocínio: 

1 

1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
Todos começam com 1 e terminam com 1 portanto é so somar o 
primeiro com o segundo o segundo com o terceiro e assim por diante 
Exemplo: Fileira 4 
1 4 6 4 1 
Fileira 5 
Começa com 1 
1+4=5 
4+6=10 
6+4=10 
4+1=5 
E termina com o 1 também. 
1 5 10 10 5 1 
Espero ter acertado abraços. 
Teorema de Pascal se não me falha a memória e é do 2º ano lembro 
do Alves explicando isso =) 
Fábio - 3 ano E 
 

Usei o seguinte raciocínio: 
In  

Fábio - quinta, 
12 maio 2011, 

00:20 

1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
Todos começam com 1 e terminam com 1 portanto é 
so somar o primeiro com o segundo o segundo com o 
terceiro e assim por diante 
 

Dm J+ 

Exemplo: Fileira 4 
1 4 6 4 1 
Fileira 5 
Começa com 1 
1+4=5 
4+6=10 
6+4=10 
4+1=5 
E termina com o 1 também. 
1 5 10 10 5 1 
 

El J+ 

Espero ter acertado abraços. In I- 

Teorema de Pascal se não me falha a memória e é do 
2º ano lembro do Alves explicando isso =) 

El OE+ 
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2 

Parabéns Fábio, muito boa sua solução, mas você ainda não 
respondeu a segunda parte que fala sobre os números nas linhas. 
Aproveito para solicitar de você que preencha o 3o termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

Parabéns Fábio, muito boa sua solução, 
El  

OSWALDO - 
sexta, 13 maio 

2011, 11:43 mas você ainda não respondeu a segunda parte que 
fala sobre os números nas linhas. Se  

3 

6 linha = 1 5 10 10 5 1 

7 linha = 1 6 15 20 15 6 1 

Coloquei no meio do exercicio ai nao dava para ver mesmo kkkk 

6 linha = 1 5 10 10 5 1 
7 linha = 1 6 15 20 15 6 1 El  Fábio - sábado, 

14 maio 2011, 
00:14 Coloquei no meio do exercicio ai nao dava para ver 

mesmo kkkk In  

4 

Olá Fábio, 

Pela sua resposta vi que você leu a questão referente a 1a parte, a 
que relaciona linhas diferentes (quando ele fala em próxima linha), 
mas dê uma olhadinha, parece que há uma segunda questão. 

Pela sua resposta vi que você leu a questão referente 
a 1a parte, a que relaciona linhas diferentes (quando 
ele fala em próxima linha),  

In  OSWALDO - 
segunda, 16 

maio 2011, 08:09 mas dê uma olhadinha, parece que há uma 
segunda questão. Pr  

5 

                                     1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 9 8 5 1 
1 6 12 12 10 6 1 
 

fiz até aqui pois fiquei na duvida de posso utilizar dezena. 

                                     1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 9 8 5 1 
1 6 12 12 10 6 1 
 

Ej  Fernando - 
domingo, 15 

maio 2011, 19:17 

fiz até aqui pois fiquei na duvida de posso utilizar 
dezena. Du  

6 

Olá Fernando, 

Muito bom Fernando mas você poderia me explicar melhor como você 
chegou nessas linhas? 

Com relação a dezena, por que você acha que não? 

Muito bom Fernando 
El  

OSWALDO - 
segunda, 16 

maio 2011, 08:06 

mas você poderia me explicar melhor como você 
chegou nessas linhas? Se  

Com relação a dezena, por que você acha que não? 
Du  
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7 

Bom, quando se olha transversalmente da direita para a esquerda 
pelos números que são dados, se percebe que é uma sequência de 
números, em minha opinião é uma forma diferente de expressar as 
tabuadas se excluirmos a primeira linha transversal da esquerda para 
direita ( linhas de seqüência 1 ) assim podemos ter uma espécie de 
tabuada onde é só seguir a sequencia se multiplicando o numero. ex: 
4 + 4 = 8 + 4 = 12 e assim por diante em todas as linhas. 

Bom, quando se olha transversalmente da direita para 
a esquerda pelos números que são dados, se 
percebe que é uma sequência de números, em minha 
opinião é uma forma diferente de expressar as 
tabuadas se excluirmos a primeira linha transversal 
da esquerda para direita ( linhas de sequência 1 )  

Dm  
Fernando - 

segunda, 16 
maio 2011, 20:14 

assim podemos ter uma espécie de tabuada onde é 
só seguir a sequencia se multiplicando o numero. ex: 
4 + 4 = 8 + 4 = 12 e assim por diante em todas as 
linhas. 

Ej  

8 
Fiquei com duvidas se poderia usar dezenas pois não se restringe e 
também não se menciona se era para ser usado números de 1 a 9 por 
isso surgiu a duvida. 

Fiquei com duvidas se poderia usar dezenas pois não 
se restringe e também não se menciona se era para 
ser usado números de 1 a 9 por isso surgiu a duvida. 

Ep  
Fernando - 

segunda, 16 
maio 2011, 20:17 

9 

                   1 

               1  2  1 

             1  3  3  1 
           1  4  6  4  1 
        1  5  10  10  5  1 
     1  6  15  20  15  6  1 
Não sei explicar direito, mas pelo meu raciocínio vou tentar explicar o 
que fiz. 
As pontas são sempre 1. Pelo fato de ser um triângulo a cada linha 
aumenta a quantidade de números, acrescida de um numero. Por 
exemplo 1ª linha é um número, 2ª dois números. 
Eu resolvi somando as pontas dos números 1 com o mais próximo, no 
que se soma as pontas dos dois lados e depois somei o meio, e assim 
vai formando o resultado sempre somando o que está ao lado. Por 
exemplo na 7°linha resultou de 1+5= 6 ( e repete na outra ponta) 
5+10=15 e depois 10+10=20 que é a soma dos numeros que dividem 
o triângulo, esse é o único número que não se repete, por ser a última 
soma, a do meio. 

                   1 
               1  2  1 
             1  3  3  1 
           1  4  6  4  1 
        1  5  10  10  5  1 
     1  6  15  20  15  6  1 
Não sei explicar direito, mas pelo meu raciocínio vou 
tentar explicar o que fiz.. 

Dm  

Bruna - sábado, 
21 maio 2011, 

12:33 

As pontas são sempre 1. Pelo fato de ser um triângulo 
a cada linha aumenta a quantidade de números, 
acrescida de um numero. Por exemplo 1ª linha é um 
número, 2ª dois números. 
 

Ej  

Eu resolvi somando as pontas dos números 1 com o 
mais próximo, no que se soma as pontas dos dois 
lados e depois somei o meio, e assim vai formando o 
resultado sempre somando o que está ao lado.   
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È isso Prof. 
Beeijitos. 

Por exemplo na 7°linha resultou de 1+5= 6 ( e repete 
na outra ponta) 5+10=15 e depois 10+10=20 que é a 
soma dos numeros que dividem o triângulo, esse é o 
único número que não se repete, por ser a última 
soma, a do meio. 
È isso Prof. 
Beeijitos 

  

10 

Muito boa sua resposta Bruna, mas falta ainda a 2a parte da questão. 
Dê mais uma lida no problema, veja se você percebe o que é pedido. 

Muito boa sua resposta Bruna, 
El  

OSWALDO - 
terça, 24 maio 
2011, 10:53 

mas falta ainda a 2a parte da questão. Dê mais uma 
lida no problema, veja se você percebe o que é 
pedido. 

Pr  

11 
E aí pessoal, estou aguardando... E aí pessoal, estou aguardando... 

Pr  
OSWALDO - 

quinta, 18 agosto 
2011, 20:43 

12 

1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1  
1 4 6 4 1 
1 5 9 8 5 1 
1 6 12 12 10 6 1  
1 7 15 16 15 12 7 1  
1 8 18 20 20 18 14 8 1 
1 9 21 24 25 24 21 16 9 1 
1 10 24 28 30 30 28 24 18 10 1 
1 11 27 32 35 36 35 32 27 20 11 1 
Bom usei o seguinte peguei os numeros transversais e fui 
multiplicando como se fosse uma tabuada chegando assim em na 
sequencia acima. 

bom saiu da ordem que eu coloquei mas se colocar esta sequencia 
em forma de piramide vai exemplificar o que eu falei na explicação 

1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1  
1 4 6 4 1 
1 5 9 8 5 1 
1 6 12 12 10 6 1  
1 7 15 16 15 12 7 1  
1 8 18 20 20 18 14 8 1 
1 9 21 24 25 24 21 16 9 1 
1 10 24 28 30 30 28 24 18 10 1 
1 11 27 32 35 36 35 32 27 20 11 1 
Bom usei o seguinte peguei os numeros transversais 
e fui multiplicando como se fosse uma tabuada 
chegando assim em na sequencia acima. 
bom saiu da ordem que eu coloquei mas se colocar 
esta sequencia em forma de piramide vai exemplificar 
o que eu falei na explicação 

Dm  

Fernando - 
quinta, 10 

novembro 2011, 
18:25 

13 Olá Fernando Olá Fernando, 
Pode me explicar como vc obteve cada elemento 

Se  
OSWALDO - 
segunda, 14 
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Pode me explicar como vc obteve cada elemento desta linha? 

1 5 9 8 5 1 
Depois esta: 
1 6 12 12 10 6 1 
Ainda não entendi seu raciocínio 

desta linha? 
1 5 9 8 5 1 
Depois esta: 
1 6 12 12 10 6 1 
Ainda não entendi seu raciocínio 

novembro 2011, 
07:31 

14 

Montando a piramide de acordo com os valores dado no problema 
percebi que é o triangulo de Pascal e que casa linha da piramide de 
Pascal segue o binômio de Newton. 
Ex:Para saber a linha 2  
(a+b) elevado a 2-1= 1a + 1b 
Sendo assim a razão entre as somas dos números é 1 sendo somado 
ao expoente. Sendo que os números que compõe o triangulo de 
Pascal são os números que acompanham as letra a e b. 
 
Como o problema pede a 6° linha seria 
(a+b)elevado a 6-1 = 1a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + 1b5 
Então a linha 6 teria os seguintes números:  
1 5 10 10 5 1 e a próxima linha seria: 
 
1 6 15 20 15 6 1 

Montando a piramide de acordo com os valores dado 
no problema percebi que é o triangulo de Pascal e 
que casa linha da piramide de Pascal segue o 
binômio de Newton. 

Ej  

Sayurii - sábado, 
12 novembro 
2011, 19:42 

Ex:Para saber a linha 2  
(a+b) elevado a 2-1= 1a + 1b 
Sendo assim a razão entre as somas dos números é 
1 sendo somado ao expoente. Sendo que os números 
que compõe o triangulo de Pascal são os números 
que acompanham as letra a e b. 
 
Como o problema pede a 6° linha seria 
(a+b)elevado a 6-1 = 1a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 
+ 5ab4 + 1b5 
Então a linha 6 teria os seguintes números:  
1 5 10 10 5 1 e a próxima linha seria: 
 
1 6 15 20 15 6 1 

Ej  

15 

   Gostei da lógica matématica foi a mesma coisa que eu fiz de forma 
diferente kkk, por isso que matemática se torna uma ciência onde se 
chega ao resultado de diversas formas. 
Professor kkkk não encontrei outra forma de resolve-lo sem ser a de 
la de cima abraços 

Gostei da lógica matématica foi a mesma coisa que 
eu fiz de forma diferente kkk, por isso que matemática 
se torna uma ciência onde se chega ao resultado de 
diversas formas. 
Professor kkkk não encontrei outra forma de resolve-
lo sem ser a de la de cima abraços 

In  
Fábio - domingo, 

13 novembro 
2011, 19:43 

16 
Parabéns Sayurii, 

A primeira parte está correta, mas veja que há uma segunda parte. é 

Parabéns Sayurii, 
A primeira parte está correta,  

El  OSWALDO - 
segunda, 14 

novembro 2011, 
07:39 

mas veja que há uma segunda parte. é só ler com 
cuidado. 

Pr  
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só ler com cuidado. 

17 
na minha respostas os números que estão depois da letra são os 
expoentes, mas é que eu não consegui colocar em sob-escrito. 

na minha respostas os números que estão depois da 
letra são os expoentes, mas é que eu não consegui 
colocar em sob-escrito 

In  
Sayurii - sábado, 

12 novembro 
2011, 19:43 

18 
Exatamente Sayurii, mas ainda falta uma parte... Exatamente Sayurii, mas ainda falta uma parte... 

Se  

OSWALDO -
sábado, 19 

novembro 2011, 
22:25 

19 

Então, meu raciocinio foi o mesmo do Fábio. 
                                          1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
1 7 21 35 35 21 7 1 
 
e assim por diante, sempre somando os numeros a partir do 3º 
algarismo, e no 2 º algarismo da piramide sempre acrescentado +1. 

 

Então, meu raciocinio foi o mesmo do Fábio. 

In, 
 

 

Luís - quarta, 16 
novembro 2011, 

16:06 

                                          1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
1 7 21 35 35 21 7 1 
 
e assim por diante, sempre somando os numeros a 
partir do 3º algarismo, e no 2 º algarismo da piramide 
sempre acrescentado +1. 

Dm  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em seguida, com as mensagens categorizadas no quadro 14, 

resumimos as tipologias do problema 1 na tabela 2: 

Tabela 2 - Resumo das tipologias no problema um 

Tipologias Problema 1 Fernando Fábio Sayurii Luís Oswaldo Bruna Totais 

Busca 
Companheiro 

Bu             0 

Descr. Metod. Dm 2 1 1 1   1 6 

Duvida Du 1       1   2 

Ex. Conteudo Ej 2 3 1     1 7 

Ex. Experiência Ep 1           1 

Elogia El         4   4 

Informa,Sugere In   4 1 1 1   7 

Provoca Pr         4   4 

Solicita  Se         4   4 
Esclarecimento         
Totais Unidades   6 8 3 2 14 2 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O resumo nos dá uma indicação aproximada do transcorrer das 

interações. Das 19 interações no problema 1, oito foram realizadas pelo tutor, 

totalizando 42%, principalmente para responder aos alunos, como pode ser 

observado no esquema referencial 1 do problema 1. As tipologias 

predominantes foram a Descrição Metodológica (Dm) e o Exemplo baseado no 

conteúdo (Ej); foram citados explicitamente o Triângulo de Pascal e o Binômio 

de Newton. As interações realizadas pelo tutor foram para Elogiar(El), Provocar 

(Pr), Sugerir ou Informar (In) e Solicitar Esclarecimento (Se). 

Passamos, então, ao passo cinco, conforme explicamos no capítulo 

anterior. Ao calcularmos para todos os indicadores, que dão uma visão geral da 

discussão no fórum, podemos ter uma ideia aproximada de como a discussão 

se desenvolveu e de quanto foi apresentado de pensamento crítico versus 

pensamento superficial (entendemos que participações inapropriadas, apenas 

para marcar presença, são consideradas superficiais, pois não contribuem em 

nada para a discussão). 

O resultado do cálculo dos indicadores pode ser observado na tabela 3, 

a seguir: 
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Tabela 3 - Indicadores de pensamento crítico nas interações do problema um 

Indicador16 + - (x+) – (x-) (x+) + (x-) (x+) – (x-) 

/(x+) + (x-) 

J 6 0 6 6 1 

OE 2 0 2 2 1 

NP 3 1 2 4 0,5 

I 4 1 3 5 0,6 

Total 15 2 13 17 0,74 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Segundo os indicadores, é possível dizer que todas as justificativas 

apresentadas por meio de demonstrações e descrições metodológicas, nas 

soluções dos problemas, estavam corretas (J). Nesse problema, dois alunos 

citaram explicitamente o Triângulo de Pascal, o que indica que já haviam 

estudado a matéria. 

A apresentação do conteúdo matemático necessário para a resolução do 

problema, experiência externa e recordar material externo para resolver o 

problema foi trazida em duas ocasiões, sem que houvesse nenhuma 

contrapartida negativa, o que apresentou um índice 1.Também surgiram novas 

ideias e estratégias para a solução do problema. Elas apareceram com um 

porcentual de 50% das sugestões de solução; por exemplo, Fernando 

apresenta uma solução diferente para a primeira atividade (Para facilitar a 

compreensão da resolução vamos representar a solução do aluno mostrada a 

seguir)17 

1 
1   1 
1   2    1 
1   3    3    1  
1   4    6    4    1 
1   5    9    8    5    1 
1   6  12  12  10    6    1  
1   7  15  16  15  12    7    1  
1   8  18  20  20  18  14    8    1 
1   9  21  24  25  24  21   16   9    1 
1 10  24  28  30  30  28   24  18 10    1 
1 11  27  32  35  36  35   32  27 20  11   1 

                                                             
16 J – Justificar demonstrações/não justificar, OE – Experiência pessoal/prejudicar suposições, 
NP – Nova Informação/Repetir informação, I – Assuntos importantes/ assuntos triviais 
17Todas as respostas dos alunos foram mantidas em sua escrita original 
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“Observamos que a 1ª coluna é formada só de um’s a 2ª 
coluna (desprezando-se os um’s da direita, cresce de 1 em 1, a 
3ª coluna são múltiplos de 3, a 4ª coluna, múltiplos de 4, e 
assim por diante”. 
 

A explicação oferecida pelo aluno descreve uma progressão aritmética 

em cada coluna onde a razão é zero na 1ª coluna, 1 na 2ª coluna, 3 na 3ª 

coluna, 4 na 4ª coluna e assim por diante, desprezando os algarismos 1 do 

final de cada linha. 

Se observarmos o problema proposto, ele vai até a 5ª linha, assim, para 

um aluno que nunca viu o triângulo de Pascal, essa é uma solução válida, 

embora não esperada por nós. Dessa forma, achamos interessante considerar 

sua tipologia como Ep (Explica baseado na experiência) e tipologia de 

pensamento crítico como N+ (Novidade, estratégia) 

Uma segunda solução interessante foi apresentada por Bruna que 

resolveu de forma diferente por também não conhecer o Triângulo de Pascal. 

Após escrever o triângulo como abaixo, ela resolveu das pontas para o centro: 

                  1 
               1  2  1 
             1  3  3  1 
           1  4  6  4  1 
        1  5  10  10  5  1 
     1  6  15  20  15  6  1 
“...Eu resolvi somando as pontas dos números 1 com o mais 
próximo, no que se soma as pontas dos dois lados e depois 
somei o meio, e assim vai formando o resultado sempre 
somando o que está ao lado. Por exemplo na 7°linha resultou 
de 1+5= 6 ( e repete na outra ponta) 5+10=15 e depois 
10+10=20 que é a soma dos números que dividem o triângulo, 
esse é o único número que não se repete, por ser a última 
soma, a do meio...” 

Por também tratar-se de uma resolução diferente, também 

consideramos a mesma tipologia anterior. 

Se compararmos o conhecimento acadêmico com novas estratégias, 

observamos que as novas ideias contabilizam 33% de contribuição para a 

resolução do problema, isto é, aplicando o modelo de Newman, Webb e 

Cochrane (1995) teríamos: 

1 − 0,5

1 + 0,5
=
1/2

3/2
=
1

3
 



78 
 

 

Também é possível observar que os pontos sem importância ou 

irrelevantes surgem em cerca de 60% da discussão e contribuem, no geral, 

para uma dispersão grande da discussão. Embora esses pontos sejam 

irrelevantes para a compreensão ou discussão do problema em si, eles podem 

contribuir de certa forma motivando, pois se tratam, segundo o modelo, de 

intervenções sociais, fazendo parte do processo. Ao observarmos o total geral, 

calculamos uma razão de 0,74 de pensamento crítico como podemos observar 

a seguir. 

15 − 2

15 + 2
=
13

17
= 0,74 

 

Alguns alunos também tiveram apenas uma participação, caso do Luis 

que não contribuiu com novas ideias ou discussão, como podemos observar 

pela sua fala: 

“Então, meu raciocínio foi o mesmo do Fábio. 
 
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
1 7 21 35 35 21 7 1 
 
e assim por diante, sempre somando os numeros a partir do 3º 
algarismo, e no 2 º algarismo da piramide sempre acrescentado 
+1.” 
 

Luís, em sala de aula presencial, não utilizava caderno, mas era 

participativo e podia ser considerado um aluno regular. O fato de ter participado 

apenas uma vez, pode indicar um desconforto em trabalhar no ambiente. 

Aparentemente os alunos pretendiam, nessa atividade, apenas resolver a 

questão e encerrar sua participação, sem procurar discutir sua solução com os 

colegas, caso de Bruna, Sayuri e Luis. 

Sayuri apresentou sua solução trazendo o conteúdo matemático 

explicitamente como podemos observar pela sua resposta: 

“Montando a piramide de acordo com os valores dado no 
problema percebi que é o triangulo de Pascal e que casa linha 
da piramide de Pascal segue o binômio de Newton. 
Ex:Para saber a linha 2  
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(a+b)elevado a 2-1= 1a + 1b 
Sendo assim a razão entre as somas dos números é 1 sendo 
somado ao expoente. Sendo que os números que compõe o 
triangulo de Pascal são os números que acompanham as letra 
a e b. 
Como o problema pede a 6° linha seria 
(a+b)elevado a 6-1= 1a5+5a4b+10a3b2+10a2b3+5ab4+1b5 
Então a linha 6 teria os seguintes números: 
1 5 10 10 5 1 e a próxima linha seria: 
1 6 15 20 15 6 1” 

 

Quando questionada sobre o fato de que a sua resposta estava 

incompleta, ela apenas respondeu que não havia conseguido colocar o 

expoente porque o AVA não permitia. 

Em relação a esta atividade, pudemos observar que os alunos não 

interagiram entre si. Parte deles estava mais interessada em concordar com a 

opinião já postada anteriormente do que propor uma nova solução, ou uma 

forma diferente de ver a atividade proposta, como fez  Luis, a seguir: 

 

“por Luis - quarta, 16 novembro 2011, 16:06 

Então, meu raciocínio foi o mesmo do Fábio. 
 
1 
11 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 46 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
1 7 21 35 35 21 7 1 
 
e assim por diante, sempre somando os numeros a partir do 3º 
algarismo, e no 2 º algarismo da piramide sempre acrescentado 
+1.” 

 

Alguns alunos apenas propuseram uma solução e não voltaram mais, 

como aconteceu com a Bruna e o Luis, no trecho reproduzido acima, mesmo 

quando interpelados pelo tutor. Além disso, os alunos mais responderam ao 

tutor do que interagiram com ele, ou seja, as interações eram diretamente com 

o tutor, talvez porque o tutor também fosse o professor dos alunos no curso 

presencial. Desse modo, parece que o aluno sente uma necessidade em 

responder ao professor/tutor como se quisesse satisfazer a expectativa do 
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professor, mais do que resolver a atividade em si, isto é, estar presente mostra 

um interesse em participar. 

O problema apresentado, apesar de ser de conteúdo programático do 

Ensino Médio (triângulo de Pascal), portanto de conhecimento dos alunos, 

apresentou formas distintas de resolução ou de visualização do problema que 

ficaram evidenciadas na resolução de Fernando e de Bruna. Eles não usaram 

conhecimento baseado em conteúdo e, sim, baseado em observação pessoal. 

O conteúdo matemático foi citado por dois alunos: Fábio e Sayuri, sendo que 

esta última relacionou-o ao binômio de Newton. 

A segunda parte do problema, que se referia à soma das linhas, não foi 

resolvida por nenhum dos alunos, que não compreenderam as observações do 

tutor. O tutor não percebeu que deveria ter exigido que cada aluno comentasse 

pelo menos duas postagens anteriores e respondessem a comentários à sua 

postagem, o que concorreria para uma maior interatividade. 

O voluntariado em fórum no qual não há o interesse direto do usuário no 

conhecimento, ou não há alguma forma de recompensa (nota), ou ainda em 

que não haja a obrigatoriedade de interagir dificilmente provoca interação entre 

os usuários. 

Os alunos que responderam a atividade propondo uma solução (não 

repetindo a de outro) permaneceram na mesma solução, buscando explicá-la 

ao tutor, sem ver a de outro colega para debater sobre as soluções. E o tutor 

não provocou nem a um nem a outro sobre o fato, isto é, não chamou a 

atenção sobre as diferentes formas de soluções propostas. 

Nesta atividade, não houve colaboração/cooperação entre os alunos 

para resolver o problema. Uma possível explicação talvez seja a falta de 

habilidade do tutor em chamar a atenção da resposta deste ou daquele aluno 

para que os outros alunos a reparassem e comentassem ou debatessem a 

resposta do aluno, o que promoveria a interatividade entre eles. 

O fato do tutor, no ambiente, também ser professor dos alunos pode ter 

interferido em suas respostas e também na participação do tutor, pois ele se 

preocupou mais com o fato de que o aluno acertasse a questão (aqui se 

observa o tutor - professor) do que interagisse com o colega (aqui se observa o 

tutor - pesquisador). 
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4.2 Analisando o problema 2 

 
Atividade 2  
Uma pizzaria tem uma pizza padrão de queijo e tomate. Um cliente pode 
acrescentar até duas coberturas: presunto e calabresa, em toda a pizza ou somente 
na metade. Enumere e descreva todas as possíveis escolhas diferentes que o 
cliente pode pedir. 
 
Quem pode iniciar a solução? 

 

Iniciamos a análise do problema 2 construindo um arquivo Word, 

utilizando a tipologia da unidade, isto é, dividimos a mensagem em unidades e 

categorizamos cada unidade para verificar se houve a formação de uma rede 

argumentativa. Em seguida, construímos o esquema referencial um para 

verificar a possível ocorrência de um nó cognitivo. 

Como podemos observar no esquema referencial 1 (Figura 11) a seguir, 

não houve a formação de uma ampla rede argumentativa e não pudemos 

observar a ocorrência de um nó cognitivo. Elaboramos então o quadro 15 com 

o resumo das interações ocorridas no fórum de discussão do problema 3, 

intercalando as interações com cores para mais fácil observação. Nota-se que 

foi o fórum com maior quantidade de interações. 
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Figura 10– Esquema referencial 1 do problema dois 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 15 - Resumo das interações do problema dois 

Ordem Mensagem Unidade de Mensagem 
Tipologia 

da 
Unidade 

Tipologia de 
Pensamento 

crítico 
Autor da Mensagem 

1 

Eu tento iniciar kkkkkkkk, vamos ver se acerto se eu 
errar avisa professor que tento de novo: 
Pizza padrão queijo e tomate, ele pode pedir a 
pizza assim, sem cobertura 
Em toda a pizza - queijo, tomate, presunto e 
calabresa 
Em toda a pizza - queijo, tomate e presunto 
Em toda a pizza - queijo, tomate e calabresa 
Em metade da pizza - queijo tomate, presunto e 
calabresa e a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo tomate e presunto e a 
outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo, tomate e calabresa e 
a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo tomate e calabresa e, 
na outra metade, queijo tomate e presunto 
Acho que temos essas possibilidades kkk eu sei 
que tem uma equação por tras mas nao encontrei 
kkkkkkk são:  8 possibilidades 

Eu tento iniciar kkkkkkkk, vamos ver se acerto se 
eu errar avisa professor que tento de novo: 

In  

Fábio - segunda, 6 
junho 2011, 22:38 

 

Pizza padrão queijo e tomate, ele pode pedir a 
pizza assim, sem cobertura 
Em toda a pizza - queijo, tomate, presunto e 
calabresa 
Em toda a pizza - queijo, tomate e presunto 
Em toda a pizza - queijo, tomate e calabresa 
Em metade da pizza - queijo tomate, presunto e 
calabresa e a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo tomate e presunto e 
a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo, tomate e calabresa 
e a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo tomate e calabresa 
e, na outra metade, queijo tomate e presunto 

Dm Np+ 

Acho que temos essas possibilidades kkk eu sei 
que tem uma equação por tras  

Ep OE+ 

mas nao encontrei kkkkkkk são:  8 possibilidades Ep OE+ 

2 

Boa resposta Fábio, 
Será que você não consegue encontrar mais 
possibilidades? 
Tente mais um pouco. 
E o restante, pessoal, não vão tentar resolver? 

Boa resposta Fábio, 
El  

Oswaldo - terça, 7 
junho 2011, 17:37 

 

Será que você não consegue encontrar mais 
possibilidades? 
Tente mais um pouco. 

Pr  

E o restante, pessoal, não vão tentar resolver? Pr  

 
3 

A minha dúvida foi a seguinte se eu posso separar 
o tomate do queijo, porque esta é a pizza padrão. 
Se eu puder separar o tomate do queijo encontro 
mais possibilidades, caso nao possa, estão todas 
as possibilidades que encontrei 

A minha dúvida foi a seguinte se eu posso 
separar o tomate do queijo, porque esta é a pizza 
padrão.  

Du I+ 
Fábio - quarta, 8 junho 

2011, 23:18 
 

Se eu puder separar o tomate do queijo encontro 
mais possibilidades, caso nao possa, estão todas 
as possibilidades que encontrei 

Du I+ 
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4 

Caro Fábio, 
Trata-se de um problema aberto, portanto você 
parte de uma hipótese e formula uma solução 
qualquer. Procure cobrir a maior quantidade 
possível de respostas 

Caro Fábio, 
Trata-se de um problema aberto,  In  

Oswaldo - domingo, 12 
junho 2011, 20:12 

portanto você parte de uma hipótese e formula 
uma solução qualquer.  In  

Procure cobrir a maior quantidade possível de 
respostas In  

5 

Acredito que a palavra padrão esteja falando que o 
queijo e o tomate estão presente em todas, na 
minha interpretação, continuo com as 8 
possibilidades 

Acredito que a palavra padrão esteja falando que 
o queijo e o tomate estão presente em todas,  

In Np- por Fábio - quarta, 15 
junho 2011, 00:15 

 
na minha interpretação, continuo com as 8 
possibilidades 

In Np- 

6 

Olá Fábio 
bom dia. 
Pois então, não importa como ela é feita, o 
importante que percebi e montar. 
mas emfim, eu acho que as duas  possibilidade são 
viável. 
por que  como diz no exercício temos que montar 
vários sabores. 
 até mais. 

Olá Fábio 
bom dia. 

In  

por Hugo - quarta, 15 
junho 2011, 11:40 

 

Pois então, não importa como ela é feita, o 
importante que percebi e montar. 

In Np- 

mas emfim, eu acho que as duas  possibilidade 
são viável. 
por que  como diz no exercício temos que montar 
vários sabores. 
 até mais. 

In Np- 

7 

Muito bom Hugo, gostei da sua observação 
interagindo com o Fábio. 
Parabéns 

Muito bom Hugo,  El  
Oswaldo - sexta, 17 
junho 2011, 09:18 

gostei da sua observação interagindo com o 
Fábio. 

El  

Parabéns   

8 

1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo e tomate presunto 
3°Queijo e tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7°½ Tomate ½ calabresa e queijo 
8°½ Tomate ½ presunto e queijo 
9°½ Queijo ½ presunto e tomate 
10°½ Queijo ½ calabresa e tomate 
11°½ Queijo e ½ tomate 
12° Calabresa e presunto com ½ Queijo e tomate 
Com a pizza padrão deu um total de 12 
possibilidades diferentes que o cliente possa 
escolher. 

1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo e tomate presunto 
3°Queijo e tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7°½ Tomate ½ calabresa e queijo 
8°½ Tomate ½ presunto e queijo 
9°½ Queijo ½ presunto e tomate 
10°½ Queijo ½ calabresa e tomate 
11°½ Queijo e ½ tomate 
12° Calabresa e presunto com ½ Queijo e tomate 

Dm Np+ 
por Roberto - quarta, 8 

junho 2011, 20:09 
 

Com a pizza padrão deu um total de 12 
possibilidades diferentes que o cliente possa 
escolher. 

In Np- 

9 Muito boa sua resposta Roberto, será que não há Muito boa sua resposta Roberto,  El  Oswaldo  - domingo, 12 
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mais possibilidades? será que não há mais possibilidades? Pr  junho 2011, 20:13 

10 

1º Queijo – tomate – Inteira 
2º Queijo – tomate calabresa – Metade 
3º Queijo – tomate – calabresa – Inteira 
4º Queijo – tomate – presunto – Metade 
5º Queijo – tomate – presunto – Inteira  
6º Queijo – tomate – calabresa e presunto – 
Metade  
7º Queijo – tomate – calabresa e presunto – Inteira 
8º Queijo – tomate –calabresa e a outra metade 
sem 
9º Queijo – tomate – presunto e a outra metade sem 
 
Total: 9 opções  
Achei só 9 professor =/ 

1º Queijo – tomate – Inteira 
2º Queijo – tomate calabresa – Metade 
3º Queijo – tomate – calabresa – Inteira 
4º Queijo – tomate – presunto – Metade 
5º Queijo – tomate – presunto – Inteira  
6º Queijo – tomate – calabresa e presunto – 
Metade  
7º Queijo – tomate – calabresa e presunto – 
Inteira 
8º Queijo – tomate –calabresa e a outra metade 
sem 
9º Queijo – tomate – presunto e a outra metade 
sem 
Total: 9 opções  

Dm Np- Gabriel  - quarta, 8 
junho 2011, 20:32 

 

Achei só 9 professor =/ In  

11 
Muito boa resposta Gabriel, consegue pensar em 
mais possibilidades? 

Muito boa resposta Gabriel,  El  OSWALDO  - domingo, 
12 junho 2011, 20:14 consegue pensar em mais possibilidades? Pr  

12 

Caso eu estiver errado na minha 1° resposta 
1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo, tomate e presunto 
3°Queijo, tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7° queijo e tomate, 1/2 presunto 
8° Queijo e tomate, 1/2 calabresa 
Caso eu estiver errado na minha 1° resposta 
Da um total de 8 possibilidades diferentes que o 
cliente possa escolher. 
Por que a questão pede assim, você pode 
acrescentar até duas coberturas 
E a pizzaria tem uma pizza padrão e o cliente pode 
acrescentar até duas coberturas 

Caso eu estiver errado na minha 1° resposta In  

Roberto - quarta, 8 
junho 2011, 20:39 
 

1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo, tomate e presunto 
3°Queijo, tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7° queijo e tomate, 1/2 presunto 
8° Queijo e tomate, 1/2 calabresa 

Dm I+ 

Por que a questão pede assim, você pode 
acrescentar até duas coberturas 
E a pizzaria tem uma pizza padrão e o cliente 
pode acrescentar até duas coberturas 

In I- 

13 
Roberto, acho que a sua duvida foi a mesma que a 
minha, será que podemos separar o queijo do 
tomate, porque você deu as duas respostas e 

Roberto, acho que a sua duvida foi a mesma 
que a minha,  
 

Bu  
por Fábio - quarta, 8 
junho 2011, 23:18 
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acredito que a sua duvida foi a mesma que a minha, 
estou correto??? 
Boa noite 

será que podemos separar o queijo do tomate, 
porque você deu as duas respostas e acredito 
que a sua duvida foi a mesma que a minha,  
estou correto??? 
Boa noite 

Du I+ 

14 

Sim,Sr.Fábio , foi pela pergunta,que fala que o  
pizzaiolo   usa como padrão o queijo e o tomate,ae 
eu já pensei que eles tinham que ficar em todas as 
pizzas 

Sim,Sr.Fábio , foi pela pergunta,que fala que o  
pizzaiolo   usa como padrão o queijo e o 
tomate,ae eu já pensei que eles tinham que ficar 
em todas as pizzas; 

In I- 
por Roberto - quinta, 9 

junho 2011, 19:16 

15 
Excelente interação entre ambos, continuem, 
poderão encontrar outras possibilidades... 

Excelente interação entre ambos, continuem, 
poderão encontrar outras possibilidades... El  

OSWALDO  - domingo, 
12 junho 2011, 20:15 

16 

Duvida: quando se fala em cobertura, se refere ao 
recheio da pizza ou seria uma cobertura por cima 
do queijo? 

Duvida: quando se fala em cobertura, se refere ao 
recheio da pizza ou seria uma cobertura por cima 
do queijo? 

Du I+ 
Fernando - segunda, 
13 junho 2011, 20:08 

17 

Olá Fernando, 
Interessante sua observação, mas recheio e 
cobertura são palavras distintas concorda? 
Entretanto, sua colocação parece abrir novas 
possibilidades. 
Continue, agora considerando as duas hipóteses. 

Olá Fernando, 
Interessante sua observação,  

El  

OSWALDO - sexta, 17 
junho 2011, 09:17 

mas recheio e cobertura são palavras distintas 
concorda? 

In  

Entretanto, sua colocação parece abrir novas 
possibilidades. 
Continue, agora considerando as duas hipóteses. 

Pr  

18 

Vou responder como se fosse a as pizzas que 
compramos no dia a dia. 
Queijo e tomante em toda a pizza 
1/2 queijo e tomate, 1/2 calabreza 
1/2 queijo e tomate, 1/2 presunto 
como é dito no problema que tem que ser ´´em toda 
a pizza ou somente na metade``acredito q tenha 
somente essas opçoes. 

Vou responder como se fosse a as pizzas que 
compramos no dia a dia. 

In  

Fernando - segunda, 
13 junho 2011, 20:24 

Queijo e tomante em toda a pizza 
1/2 queijo e tomate, 1/2 calabreza 
1/2 queijo e tomate, 1/2 presunto 
como é dito no problema que tem que ser ´´em 
toda a pizza ou somente na metade``acredito q 
tenha somente essas opçoes. 

Ep I- 

19 

E se eu quiser misturar o presunto com a calabresa, 
ai teremos mais possibilidades porque eu posso 
pedir presunto e calabresa juntos e fica bom em =) 
acho que tem mais possibilidades Fernando 

E se eu quiser misturar o presunto com a 
calabresa, ai teremos mais possibilidades porque 
eu posso pedir presunto e calabresa juntos e fica 
bom em =) acho que tem mais possibilidades 
Fernando 

Bu I+ 
Fábio - quarta, 15 
junho 2011, 00:14 

 

20 
Isso Fábio, agora enumere as outras possibilidades Isso Fábio, El  OSWALDO  - sexta, 17 

junho 2011, 09:21 agora enumere as outras possibilidades In  
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21 

No entanto, se colocarmos o recheio de calabresa 
com presunto já sairia da pizza padrão de queijo 
com tomate. Porem ficaria legal um pizza dessa 

No entanto, se colocarmos o recheio de calabresa 
com presunto já sairia da pizza padrão de queijo 
com tomate. 

Ep I+ Fernando - sábado, 18 
junho 2011, 19:58 

Porem ficaria legal um pizza dessa In  

22 
Se você fosse cliente e pudesse pedir da forma que 
quisesse, como você montaria a pizza? 

Se você fosse cliente e pudesse pedir da forma 
que quisesse, como você montaria a pizza? Pr  

OSWALDO  - sexta, 17 
junho 2011, 09:20 

23 

2 pedaços queijo e tomate  
2 pedaços queijo com presunto e tomate 
2 pedaços queijo com calabresa e tomate 
2 pedaços queijo com calabresa, presunto e tomate 

2 pedaços queijo e tomate  
2 pedaços queijo com presunto e tomate 
2 pedaços queijo com calabresa e tomate 
2 pedaços queijo com calabresa, presunto e 
tomate 

Ep I+ 
por Fernando - sábado, 
18 junho 2011, 20:10 

 

24 

Olá Fernando 
bom dia. 
Como disse aos nossos professores. 
Dependendo de gosto ou pizzaria pode-se montar 
vários sabores. 
E pelo que percebo o seu também ta certo. 
agora questão que faço para todos é: 
Sabemos que existe gvários tipo de sabores, então  
o que devemos fazer com todos  estes tipo de 
sabores que apresentamos? 
ABs e tenham bom final de semana. 

Olá Fernandobom dia. 
Como disse aos nossos professores. 
Dependendo de gosto ou pizzaria pode-se montar 
vários sabores. 
E pelo que percebo o seu também ta certo. 

In I+ 

por Hugo - domingo, 19 
junho 2011, 10:10 

 

agora questão que faço para todos é: Bu  

Sabemos que existe gvários tipo de sabores, 
então  o que devemos fazer com todos  estes tipo 
de sabores que apresentamos? 

Du I+ 

ABs e tenham bom final de semana. 
In  

25 

O que vocês devem fazer é enumerar a maior 
quantidade possível de possibilidades, alguém 
consegue juntar a resposta de todos e ainda 
verificar se falta alguma? 

O que vocês devem fazer é enumerar a maior 
quantidade possível de possibilidades, 

In  
OSWALDO-domingo, 
19 junho 2011, 22:27 alguém consegue juntar a resposta de todos e 

ainda verificar se falta alguma? Pr  

26 
Olá Osvaldo 
A ideia e boa. 

Olá Osvaldo 
A ideia e boa. 

El  
por Hugo - segunda, 20 

junho 2011, 21:48 

27 

de acordo com as respostas e com o professor 
Oswaldo se puder tirar e colocar o queijo e o tomate 
eu consegui achar 107 modos diferentes. 
sendo: 
 
- Inteira queijo; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate; 
... 
- 1/2 tomate, presunto e calabresa, 1/2 queijo, 

de acordo com as respostas e com o professor 
Oswaldo se puder tirar e colocar o queijo e o 
tomate eu consegui achar 107 modos diferentes. 
sendo: 

In  

por Sayurii - sábado, 
20 agosto 2011, 14:12 

 
- Inteira queijo; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate; 
... 
- 1/2 tomate, presunto e calabresa, 1/2 queijo, 
presunto, tomate e calabresa; 

Dm Np+ 
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presunto, tomate e calabresa; 
- inteira queijo, presunto, tomate e calabresa. 

- inteira queijo, presunto, tomate e calabresa. 

28 

Parabéns Sayurii, 
É um belo número, acha possível ter mais alguma? 

Parabéns Sayurii, 
É um belo número, El  

por OSWALDO ORTIZ 
FERNANDES 

JUNIOR - sábado, 20 
agosto 2011, 17:49 

acha possível ter mais alguma? Pr  

29 
foi o maximo que consigui, até tentei fazer mais, 
mas acaba se repitindo 

foi o maximo que consigui, até tentei fazer mais, 
mas acaba se repitindo In  

por Sayurii - sábado, 
20 agosto 2011, 17:54 

30 

consegui fazer mais algumas combinações, cheguei 
a 120: 
1- inteira queijo 
2- 1/2 queijo-1/2 presunto 
... 
119- ½ queijo, tomate e calabresa- ½ queijo, 
tomate, calabresa e presunto 
120- inteira queijo, tomate, calabresa e presunto 

consegui fazer mais algumas combinações, 
cheguei a 120: In  

por Sayurii - sábado, 
20 agosto 2011, 19:35 

 

1- inteira queijo 
2- 1/2 queijo-1/2 presunto 
... 
119- ½ queijo, tomate e calabresa- ½ queijo, 
tomate, calabresa e presunto 
120- inteira queijo, tomate, calabresa e presunto 

Dm Np+ 

31 

Parabéns Karol, fiquei o fds inteiro pensando no q 
eu poderia fazer, ou combinar. Li todos os 
comentários e n conseguia achar mais 
possiblidades. Mas eu estava me baseando nos 
recheios q estão ditos como "Padrão". Entao eu 
sempre parava nas 8... Vou ver se consigo achar 
mais... 
 

Parabéns Karol, El  

por Luís - segunda, 22 
agosto 2011, 13:31 

 

fiquei o fds inteiro pensando no q eu poderia 
fazer, ou combinar. Li todos os comentários e n 
conseguia achar mais possiblidades. Mas eu 
estava me baseando nos recheios q estão ditos 
como "Padrão". Entao eu sempre parava nas 8... 
Vou ver se consigo achar mais... 

In Np- 

32 
eu também estava me baseando no padrão, mas 
como eu li todas as respostas, percebi que poderia 
tirar e colocar todos os recheios... 

eu também estava me baseando no padrão, mas 
como eu li todas as respostas, percebi que 
poderia tirar e colocar todos os recheios...  

In I+ 
por Sayurii - segunda, 
22 agosto 2011, 16:25 

33 

Acho que era o que o professor queria kkkkkk 
professor se conseguir mais de 130 pode parar 
kkkkkkkkkk de que sala você é Sayurii? 

Acho que era o que o professor queria kkkkkk 
professor se conseguir mais de 130 pode parar 
kkkkkkkkkk de que sala você é Sayurii? In I- 

por Fábio - segunda, 
22 agosto 2011, 22:39 

34 
sou do 3º A.. sou do 3º A.. 

In I- 
Sayurii - terça, 23 

agosto 2011, 20:08 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para uma melhor compreensão do ocorrido nesse fórum, elaboramos a 

Tabela 4 com um resumo das tipologias mais frequentes que ocorreram no 

problema 2. 

Tabela 4 - Resumo de tipologias no problema dois 

Tipologias Problema 

2 

Fernando Fábio Gabriel Sayurii Luís Oswaldo Hugo Roberto Totais 

Busca 

Companheiro 

Bu   2         1   3 

Descr. Dm   1 1 2       2 6 

Duvida Du 1 3         1   5 

Ex. Conteudo Ej                 0 

Ex. Exp Ep 3 1             4 

Elogia El         1 10 1   12 

Informa, 

Sugere 

In 2 4 1 5 1 6 5 4 28 

Provoca Pr           8     8 

Solicita 

Esclarecim. 

Se                 0 

           

Totais 

Unidades 

  6 11 2 7 2 24 8 6 66 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Nessa tabela (Tabela 4), observando as tipologias por indivíduo para o 

problema 2, temos uma ideia aproximada de como ocorreram as interações. 

Das 33 interações no problema 1, 11 foram realizadas pelo tutor, o que 

corresponde a 33%, principalmente para responder aos alunos. Pela tabela, 

podemos observar que o problema foi gerador de dúvidas (Du) e busca de 

companheiro (Bu), portanto, mais propício para gerar nó cognitivo. Neste 

problema, até um participante de outro estudo (Hugo) veio questionar seu 

propósito.  

A tipologia claramente predominante foi a de informação ou sugestão 

(In), sendo que dessas 28 sugestões, apenas seis foram do tutor, indicando um 

maior nível de interação entre os alunos. Das 24 intervenções do tutor, 10 

foram para elogiar (El) e 8 para provocar (Pr) o que fez com que os alunos 

apresentassem soluções muito além do que foi solicitado. 

Construímos a Tabela 5 com o resultado do cálculo dos indicadores de 

pensamento crítico: 
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Tabela 5 - Indicadores de pensamento crítico nas interações do problema dois 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Conforme podemos observar nos indicadores, não houve 

demonstrações na forma de resolver o problema, que pela sua característica, 

era bastante descritivo, sem falar que a experiência pessoal de cada 

participante era um fator de maior contribuição na resolução do problema. A 

maior parte das soluções apresentadas baseava-se na Experiência pessoal, 

havendo também uma grande repetição dos resultados apresentados por 

outros participantes (Np-). Também consideramos a extrapolação realizada 

pelos participantes como muito além do que era solicitado pelo problema (I+), o 

correspondente a 54% das intervenções. 

Nesse problema, podemos observar que, no geral, tivemos apenas uma 

razão de 0,28 de pensamento crítico, nenhuma demonstração (J = 0) e um 

índice OE=1 de experiência pessoal, além de muita informação repetida, o que 

ocasionou um índice negativo de 0,22. Esses resultados não surpreendem, 

uma vez que nenhum aluno utilizou conhecimento matemático (análise 

combinatória) para resolver o problema, o que é confirmado pelo índice I=0,54 

que acusa mais as interações de caráter social, como explicitar dúvida, solicitar 

esclarecimento, buscar companheiro etc. e o problema permitia uma solução 

descritiva sem necessidade de muita reflexão, apenas combinando os 

elementos queijo, calabresa e presunto. 

Fábio iniciou sua atividade considerando apenas presunto e calabresa 

como coberturas e encontrou 8 possibilidades. Usando esse raciocínio, 

observamos que ele não incluiu outros dois possíveis resultados que são 1) Em 

                                                             
18 J – Justificar demonstrações/não justificar, OE – Experiência pessoal/prejudicar suposições, 
NP – Nova Informação/Repetir informação, I – Assuntos importantes/ assuntos triviais 

Indicador18 + - (x+) – (x-) (x+) + (x-) (x+) – (x-) 

/(x+) + (x-) 

J 0 0 0 0 0 

OE 2 0 2 2 1 

NP 4 6 -2 9 -0,22 

I 10 3 7 13 0,54 

Total 16 9 7 25 0,28 
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metade da pizza – Queijo, tomate e calabresa e, na outra metade, queijo, 

tomate, calabresa e presunto e 2) Em metade da pizza – Queijo, tomate e 

presunto e, na outra metade, queijo, tomate, calabresa e presunto 

apresentando 10 possibilidades. Para resolver o problema, o aluno utilizou o 

princípio da contagem, embora soubesse que existe uma equação 

(proporcionada pela Análise Combinatória) para resolver o problema. É 

elogiado e motivado a encontrar outras possibilidades pelo tutor, na segunda 

interação no fórum, o que foi seguido de uma observação de Fábio: 

 

(Fábio, 2, 3, 2) - quarta, 8 junho 2011, 23:18 
“A minha dúvida foi a seguinte se eu posso separar o tomate 
do queijo, porque esta é a pizza padrão. Se eu puder separar o 
tomate do queijo encontro mais possibilidades, caso nao 
possa, estão todas as possibilidades que encontrei” 
 

A dúvida expressa por Fábio, na interação 3, foi uma dúvida que surgiu 

fruto da provocação feita pelo tutor na interação 2; na interação 4, o tutor 

sugere haver ainda mais possibilidades. 

 

(Oswaldo,2, 4, 2) - domingo, 12 junho 2011, 20:12 

“Caro Fábio, 
Trata-se de um problema aberto, portanto você parte de uma 
hipótese e formula uma solução qualquer. Procure cobrir a 
maior quantidade possível de respostas” 
 

Fábio coloca, corretamente, que o problema apresenta a pizza padrão 

de queijo e tomate (parece que o termo acrescentar impede a retirada do 

queijo) e, a partir disso, diz ter apenas 8 possibilidades. Ainda não percebeu 

que faltam outras duas possibilidades em seu raciocínio como podemos ver em 

sua segunda interação no fórum: 

 

(Fábio, 2, 5, 3) - quarta, 15 junho 2011, 00:15 

“Acredito que a palavra padrão esteja falando que o queijo e o 
tomate estão presente em todas, na minha interpretação, 
continuo com as 8 possibilidades” 
 

Naquele momento, um indivíduo pertencente a outro grupo de pesquisa 

veio interagir neste fórum. Cabe ressaltar que este indivíduo foi um dos 

responsáveis pelo nó cognitivo em outra pesquisa, a de Santos (2011). 
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Percebendo a possibilidade da formação de uma rede argumentativa, o tutor 

estimulou o aluno para que ocorressem outras interações. 

 

(Hugo, 2,6,1) - quarta, 15 junho 2011, 11:40 
“Olá Fábio 
bom dia. 
Pois então, não importa como ela é feita, o importante que 
percebi e montar. 
mas emfim, eu acho que as duas  possibilidade são viável. 
por que  como diz no exercício temos que montar vários 
sabores. 
até mais” 
. 

A interação de Hugo foi elogiada pelo tutor, inclusive para estimular uma 

maior interatividade no grupo.  

(Oswaldo, 2, 7, 3) - sexta, 17 junho 2011, 09:18 

“Muito bom Hugo, gostei da sua observação interagindo com o 
Fábio. 
Parabéns” 

 

Roberto resolve, então, em sua primeira aparição no fórum, apresentar 

uma solução usando o mesmo raciocínio do Fábio, o Princípio Fundamental da 

Contagem. Não realiza a 4ª pizza (pula na resposta) e repete uma pizza (a 6ª e 

a 12ª são iguais) e passa a considerar queijo e tomate como coberturas (ver 7ª, 

8ª, 9ª, 10ª, e 11ª). Usando esse raciocínio, Roberto não percebe que, 

considerando coberturas tomate e queijo, a quantidade de pizzas seria muito 

maior (interação 12 no fórum). 

(Roberto, 2, 12, 21 - quarta, 8 junho 2011, 20:09 

“1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo e tomate presunto 
3°Queijo e tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7°½ Tomate ½ calabresa e queijo 
8°½ Tomate ½ presunto e queijo 
9°½ Queijo ½ presunto e tomate 
10°½ Queijo ½ calabresa e tomate 
11°½ Queijo e ½ tomate 
12° Calabresa e presunto com ½ Queijo e tomate 
Com a pizza padrão deu um total de 12 possibilidades 
diferentes que o cliente possa escolher.” 
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Outro aluno deu uma resposta, sem perceber que estava incompleta, 

apenas com o objetivo de postar. Na realidade, o aluno não interagiu, apenas 

respondeu ao professor. 

Gabriel (1, 14, quarta, 8 junho 2011) 
“1º Queijo – tomate – Inteira 
2º Queijo – tomate calabresa – Metade 
3º Queijo – tomate – calabresa – Inteira 
4º Queijo – tomate – presunto – Metade 
5º Queijo – tomate – presunto – Inteira  
6º Queijo – tomate – calabresa e presunto – Metade  
7º Queijo – tomate – calabresa e presunto – Inteira 
8º Queijo – tomate –calabresa e a outra metade sem 
9º Queijo – tomate – presunto e a outra metade sem 
Total: 9 opções  
Achei só 9 professor =/” 
 

As duas interações seguintes ocorreram entre Roberto e Fábio e foram 

estimuladas pelo tutor que buscava uma interação mais intensa do grupo; mais 

uma vez, o resultado esperado não foi alcançado. Uma nova dúvida surgiu 

naquele instante e provocou uma nova interação de Fábio dirigindo-se a 

Fernando; porém, não foi suficiente para produzir uma rede argumentativa. As 

interações com os colegas não provocavam outras interações com o restante 

do grupo, pois ocorriam sempre um a um, dificultando a produção esperada de 

um nó cognitivo. 

Seguiu-se, então, a intervenção de Hugo, questionando o tipo de 

problema apresentado, como podemos observar pelo texto: 

(Hugo, 24, 2, domingo, 19 de junho de 2011) 

“Olá Fernando 
bom dia. 
Como disse aos nossos professores. 
Dependendo de gosto ou pizzaria pode-se montar vários 
sabores. 
E pelo que percebo o seu também ta certo. 
agora questão que faço para todos é: 
Sabemos que existe gvários tipo de sabores, então  o que 
devemos fazer com todos  estes tipo de sabores que 
apresentamos? 
ABs e tenham bom final de semana.” 

 

A seguir, tivemos a primeira participação de Sayurii que encontrou 107 

formas distintas e, em seguida, 120 tipos de pizza distintas, retirando e 

colocando queijo e tomate, utilizando o princípio da contagem. Sua solução na 

íntegra encontra-se no Apêndice B. 
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4.3 Analisando o Problema 3 

Para analisarmos a atividade 3, codificamos as mensagens como nas 

atividades anteriores e elaboramos o esquema referencial 1 buscando nós 

cognitivos. Observando o esquema referencial 1 do problema três (figura 12) 

das interações categorizadas, não encontramos  nós cognitivos. 

Figura 11– Esquema Referencial 1 do problema três 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Como podemos observar no esquema referencial 1 (Figura12), do 

problema 3. não houve a formação de nós cognitivos, as interações ocorreram 
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de forma linear. Resumimos então as interações no fórum no quadro 16 

intercalando, as mensagens com cores para facilidade de observação da 

sequência de interações. 
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Quadro 16 – Resumo das interações do problema três 

Ordem Mensagem Unidade de Mensagem 
Tipologia 

da 
Unidade 

Tipologia de 
Pensamento 

crítico 

Autor da 
Mensagem 

1 

Deve ser cortada em quarenta pedaços iguais de 1 Kg, 
assim ele pode pesar de 1 em 1 ate chegar ao peso q 
deseja. 

Deve ser cortada em quarenta pedaços iguais de 
1 Kg Dm 

J+ 

Fernando- 
segunda, 13 
junho 2011, 

20:14 
assim ele pode pesar de 1 em 1 ate chegar ao 
peso q deseja. 

Ep 

2 
 

Muito bom, mas será que não há outra forma de repartir a 
pedra? 

Muito bom, El  Oswaldo- sexta, 
17 junho 2011, 

09:23 
mas será que não há outra forma de repartir a 
pedra? Pr  

3 

Como os objetos possuem valores inteiros eu posso cortar 
a pedra em 20 pedaços de 2 kilos cada um. Ai ela vai pesar 
de 2 em 2 se equilibrar ele tem um peso par se ela ficar um 
pouco desequilibrada eu encontro os valores impares. 40 
pedaços daria um trabalho então estou evitando a fadiga 
kkkkkk 

Como os objetos possuem valores inteiros Ej J+ 

Fábio- quarta, 
15 junho 2011, 

00:06 

eu posso cortar a pedra em 20 pedaços de 2 kilos 
cada um. 
Ai ela vai pesar de 2 em 2 

Dm 
 

N+ 
 

se equilibrar ele tem um peso par se ela ficar um 
pouco desequilibrada eu encontro os valores 
impares. 

Ep O+ 

40 pedaços daria um trabalho então estou 
evitando a fadiga kkkkkk In I- 

4 
Muito bom, interessante e diferente a sua resposta será 
que não há outras? 

Muito bom, interessante e diferente a sua 
resposta  

El  Oswaldo- sexta, 
17 junho 2011, 

09:24 será que não há outras? Pr  

 
5 

Pode ter essas 2 opções do Fábio 
e também colocar 4 pedras de peso de 5 quilos de cada 
lado da balança^^ 

Pode ter essas 2 opções do Fábio In  Gabriel- 
sábado, 18 
junho 2011, 

21:05 

e também colocar 4 pedras de peso de 5 quilos 
de cada lado da balança^^ Ep N- 

 
6 

Se eu colocar pedras de 5 kilos, como eu vou encontrar um 
valor de 1 kilo ou de 2 kilos, vai se tornar impossivel saber 
se tem 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos ou até 4 kilos 

Se eu colocar pedras de 5 kilos, como eu vou 
encontrar um valor de 1 kilo ou de 2 kilos, 

In J+ Fábio- domingo, 
19 junho 2011, 

16:59 
vai se tornar impossivel saber se tem 1 kilo, 2 
kilos, 3 kilos ou até 4 kilos Ep O+ 

 
7 

Fábio, 
Sua observação a respeito da solução apresentada pelo 
Gabriel foi correta e pertinente. 
Aproveitem todos para apresentar outras soluções 

Fábio, 
Sua observação a respeito da solução 
apresentada pelo Gabriel foi correta e pertinente. 

El  Oswaldo- 
domingo, 19 
junho 2011, 

22:32 Aproveitem todos para apresentar outras 
soluções 

Pr  
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8 

Minha resolução seria cortar em 40 pedaços de 1 Kg, 
assim como a resposta do Fernando, mas poderia ser 
também de outra maneira. 
poderia cortar a pedra em 11 pedaços: 
- 2 pedaços de 1 Kg 
- 2 pedaços de 2 Kg  
- 2 pedaços de 3 Kg 
- 2 pedaços de 4 Kg 
- 2 pedaços de 5 Kg  
- 1 pedaço de 10 kg. 

Minha resolução seria cortar em 40 pedaços de 1 
Kg 
assim como a resposta do Fernando, mas 
poderia ser também de outra maneira. 

Dm I- 

Sayurii- sábado, 
20 agosto 2011, 

14:30 

poderia cortar a pedra em 11 pedaços: 
- 2 pedaços de 1 Kg 
- 2 pedaços de 2 Kg  
- 2 pedaços de 3 Kg 
- 2 pedaços de 4 Kg 
- 2 pedaços de 5 Kg  
- 1 pedaço de 10 kg. 

Dm N+ 

9 

Muito boa resposta Sayurii, mas será que não é possível 
repartir em uma quantidade menor que 11? 
abraços. 

Muito boa resposta Sayurii El  Oswaldo- 
sábado, 20 

agosto 2011, 
17:54 

, mas será que não é possível repartir em uma 
quantidade menor que 11? 
abraços. 

Pr  

10 

pode ser diminuido para 10: 
-2 pedaços de 1 kg 
-2 pedaços de 2 kg 
-2 pedaços de 3 kg 
-2 pedaços de 4 kg 
-2 pedaços de 10 kg 
ou para 9 
- 2 pedaços de 1 kg 
- 2 pedaços de 3 kg 
- 3 pedaços de 4 kg 

-2 pedaçosde 10 kg 

pode ser diminuido para 10: 
-2 pedaços de 1 kg 
-2 pedaços de 2 kg 
-2 pedaços de 3 kg 
-2 pedaços de 4 kg 
-2 pedaços de 10 kg 

Dm N+ 
Sayurii- sábado, 
20 agosto 2011, 

19:45 

ou para 9 
- 2 pedaços de 1 kg 
- 2 pedaços de 3 kg 
- 3 pedaços de 4 kg 

-2 pedaçosde 10 kg 

Dm N+  

11 

cheguei a mesma conclusão que os colegas acima.  
da para fazer a seguinte divisao tambem: 
10 pedaços de 1 kg. 
4 pedaços de 5 Kg. 
1 pedaço de 10 Kg 

cheguei a mesma conclusão que os colegas 
acima.  In  

Fernando- 
domingo, 30 

outubro 2011, 
21:24 

da para fazer a seguinte divisao tambem: 
10 pedaços de 1 kg. 
4 pedaços de 5 Kg. 
1 pedaço de 10 Kg 

Dm N+ 

12 

Olá Fernando, 
Parabéns, é uma solução diferente, você consegue 
encontrar mais soluções? É possível repartir a pedra em 
quantidade menor de pedaços? Repare que você 
conseguiu usar 15 pedaços. Seus colegas conseguiram 
menos? A resposta deles está correta? 

Olá Fernando, 
Parabéns, é uma solução diferente,  

El  Oswaldo- 
segunda, 7 

novembro 2011, 
16:18 você consegue encontrar mais soluções?  

Pr  
É possível repartir a pedra em quantidade menor 
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de pedaços?  
Repare que você conseguiu usar 15 pedaços.  In  
Seus colegas conseguiram menos?  

Pr  
A resposta deles está correta? 

13 

Bom, creio q todas as respostas dadas até agora estão 
certas porem foram colocadas de uma maneira diferente 
em diversas variações nas quantidades porem os múltiplos 
bem similares 

Bom, creio q todas as respostas dadas até agora 
estão certas  
porem foram colocadas de uma maneira diferente 
em diversas variações nas quantidades  

In 
 

I- 
 

Fernando- 
segunda, 7 

novembro 2011, 
19:26 

porem os múltiplos bem similares Ej I+ 

14 

no minimo terá que ter 1 pedaço de 1 Kg, 2 pedaços de 2 
Kg e 1 de 5 Kg os demais podem variar o quanto quiser 
pode ser mais 3 pedaços de 10 Kg totalizando os 40 Kg. 
totalizando 7 pedaços. 

no minimo terá que ter 1 pedaço de 1 Kg, 2 
pedaços de 2 Kg e 1 de 5 Kg os demais podem 
variar o quanto quiser pode ser mais 3 pedaços 
de 10 Kg totalizando os 40 Kg. totalizando 7 
pedaços. 

Dm N+ 

Fernando- 
segunda, 7 

novembro 2011, 
19:34 

15 

Parabéns, 
Chegou a um excelente resultado, mas será que não existe 
uma forma de repartir em quantidade menor de pedaços?E 
o restante do pessoal, não quer tentar? 

Parabéns, 
Chegou a um excelente resultado,  In  

Oswaldo- terça, 
8 novembro 
2011, 19:24 

mas será que não existe uma forma de repartir 
em quantidade menor de pedaços? Pr  

E o restante do pessoal, não quer tentar? Pr  

16 

bom,  
1 pedaço de 1 Kg 
2 pedaços de 2 Kg 
1 pedaço de 5 Kg 
1 Pedaço de 10 Kg 
1 pedaço de 20 Kg 
agora creio que menos que isso nao da  

bom,  
1 pedaço de 1 Kg 
2 pedaços de 2 Kg 
1 pedaço de 5 Kg 
1 Pedaço de 10 Kg 
1 pedaço de 20 Kg 
agora creio que menos que isso nao da  

Dm N+ 

Fernando- 
quinta, 10 

novembro 2011, 
18:51 

17 

Dessa forma acredito que conseguimos analisar qualquer 
valor com números inteiros. 

Dessa forma acredito que conseguimos analisar 
qualquer valor com números inteiros. 

In I- 
Fábio- domingo, 

13 novembro 
2011, 19:47 
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18 

Parabéns Fábio e Fernando(rsrs)! Muito bom, 
Mas eu creio que ainda é possível dividir em pedaços 
menores..talvez 5 ou 4, ou outra maneira de dividir em 6. 
Tente mais um pouquinho... 

Parabéns Fábio e Fernando(rsrs)! Muito bom, 
 

El  
Oswaldo- 

segunda, 14 
novembro 2011, 

07:42 
Mas eu creio que ainda é possível dividir em 
pedaços menores..talvez 5 ou 4, ou outra 
maneira de dividir em 6. 

Pr  

Tente mais um pouquinho... In  

19 
-2 pedaços de 5KG 
-2 pedaços de 15KG 

-2 pedaços de 5KG 
-2 pedaços de 15KG Dm N- 

Luís- quinta, 17 
novembro 2011, 

15:38 

20 

Bom Luís, mas aí eu pergunto, como você pesa um objeto 
com um quilo?dois quilos? três quilos?quatro quilos? seis 
quilos? etc.. 

Bom Luís, mas aí eu pergunto, como você pesa 
um objeto com um quilo?dois quilos? três 
quilos?quatro quilos? seis quilos? etc.. 

Se  

Oswaldo- 
sábado, 19 

novembro 2011, 
22:34 

21 

Ótimo pessoal, 
No primeiro problema vocês conseguiram até fazer a 
formalização do mesmo, assim houve uma resposta onde 
mostraram que os valores eram os coeficientes do 
binômio de Newton e formalizaram o padrão das linhas 
como potência de 2 
Neste problema, também é possível formalizar o peso de 
cada pedaço. Alguém já descobriu uma forma de como 
pesar e que conduzirá ao menor número de pedaços e 
consequentemente à sua formalização. Esse é o desafio. 
Alguém consegue? 

Ótimo pessoal, El  

Oswaldo- 
quinta, 24 

novembro 2011, 
08:53 

No primeiro problema vocês conseguiram até 
fazer a formalização do mesmo, assim houve 
uma resposta onde mostraram que os valores 
eram os coeficientes do binômio de Newton e 
formalizaram o padrão das linhas como potência 
de 2 
Neste problema, também é possível formalizar o 
peso de cada pedaço.  

In  

Alguém já descobriu uma forma de como pesar e 
que conduzirá ao menor número de pedaços e 
consequentemente à sua formalização.  
Esse é o desafio. 
Alguém consegue? 

Pr  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em seguida, compilamos as tipologias das unidades de mensagem 

encontradas no fórum do problema 3, resumindo-as na tabela a seguir: 

Tabela 6 - Resumo das tipologias no problema três 

Tipologias Problema3 Fernando Fábio Gabriel Sayurii Luís Oswaldo Totais 

Busca 

Companheiro 

Bu             0 

Descr. Dm 4 1   4 1   10 

Duvida Du             0 

Ex. Conteudo Ej 1 2         3 

Ex. Exp Ep 1 2 1       4 

Elogia El           8 8 

Informa,Sugere In 2 2 1     3 8 

Provoca Pr           8 8 

Solicita 

Esclarecimento 

Se           1 1 

Totais 

Unidades 

  8 7 2 4 1 20 42 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 6, observamos as tipologias por indivíduo para o problema 3. 

Ela nos mostra uma ideia aproximada de como ocorreram as interações. Neste 

caso, a maior parte das intervenções também foi realizada pelo tutor, 

principalmente para elogiar e motivar os alunos, buscando uma maior interação 

entre eles. Ainda na tabela, podemos observar que o problema não foi gerador 

de dúvidas (Du) e nem de busca de companheiro (Bu), conforme visto no 

esquema referencial 1 do problema 3. Não ocorreram interações entre eles 

capazes de gerar uma ampla rede argumentativa, propícia para gerar nó 

cognitivo.  

A tipologia claramente predominante foi a de Descrição Metodológica 

(Dm), principalmente originada pelos alunos Fernando e Sayurii. Das 20 

intervenções do tutor, 8 foram para elogiar (El), 3 para Informar / Sugerir (In),1 

para solicitar esclarecimento (Se) e 8 para provocar (Pr) o que fez com que os 

alunos apresentassem muitas soluções distintas. 

Não encontrando nós cognitivos, iniciamos o cálculo dos indicadores de 

pensamento crítico para termos uma visão geral do que aconteceu no fórum de 

discussão do problema 3. Construímos a Tabela 7 com o resultado do cálculo 

dos indicadores de pensamento crítico: 
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Tabela 7 – Indicadores de pensamento crítico nas interações do problema três 
Indicador19 + - (x+) – (x-) (x+) + (x-) (x+) – (x-) 

/(x+) + (x-) 

J 3 0 3 3 1 

OE 2 0 2 2 1 

NP 7 2 5 9 0,55 

I 1 4 -3 5 -0,6 

Total 13 6 7 19 0,37 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme podemos ver na tabela 7, todas três justificativas 

apresentadas nas descrições metodológicas estavam corretas (indicador J), 

Fernando na interação 1: 

“Deve ser cortada em quarenta pedaços iguais de 1 Kg, assim 
ele pode pesar de 1 em 1 ate chegar ao peso q deseja.” 
 

e Fábio nas interações 2 

“Como os objetos possuem valores inteiros..” 
 

e interação 6, em resposta a uma observação de Gabriel na interação 5, 

 “Se eu colocar pedras de 5 kilos, como eu vou encontrar um 
valor de 1 kilo ou de 2 kilos..” 

 

A resposta inicial do problema é a resposta trivial, isto é, a resposta mais 

provável esperada, pois, ao repartir em 40 pedaços, a cada objeto com valores 

inteiros, eu vou colocando os pedaços, iniciando com 1 pedaço (o menor valor 

que é de 1Kg) e colocando um pedaço por vez, até que a balança se equilibre, 

nesse momento, terei atingido o peso do objeto, bastando então contar os 

pedaços cuja quantidade será equivalente ao peso do mesmo, ou seja, 

estabelece-se uma correspondência biunívoca entre o peso do objeto e a 

quantidade de pedaços necessário para equilibrar a balança. Esse raciocínio 

envolve o conceito de correspondência biunívoca que é a essência da 

comparação e equiparação entre dois conjuntos e envolve, também, o conjunto 

dos números Naturais. 

Também tivemos duas interações (3 e 6) onde surge conteúdo 

matemático (OE), ambas do indivíduo Fábio, 

                                                             
19 J – Justificar demonstrações/não justificar, OE – Experiência pessoal/prejudicar suposições, 
NP – Nova Informação/Repetir informação, I – Assuntos importantes/ assuntos triviais 
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Fábio na interação 3: 

“Como os objetos possuem valores inteiros eu posso cortar a 
pedra em 20 pedaços de 2 kilos cada um. Ai ela vai pesar de 2 
em 2 se equilibrar ele tem um peso par se ela ficar um pouco 
desequilibrada eu encontro os valores impares”. 
 

Realizada após a interação do tutor elogiando e questionando os alunos, 

essa interação produziu uma resposta diferente da anterior, envolvendo dois 

subconjuntos dos números naturais, os números pares e os números ímpares. 

Esta resposta envolve um raciocínio mais elaborado, pois ela trata de 

igualdade e desigualdade representada pelo equilíbrio e desequilíbrio dos 

pratos da balança. Caso a balança esteja em equilíbrio, ou seja, a quantidade 

de pedaços de pedra num prato apresentar o mesmo nível que o outro prato 

com o objeto, a balança estará equilibrada e o peso do objeto deve ser par e 

igual ao número de pedaços multiplicado por dois, isto é, se o objeto tiver 12 

quilos, terei 6 pedaços de pedra do outro lado (cada pedaço pesa dois quilos). 

Por outro lado, se a balança estiver desnivelada, por exemplo, com o 

objeto num nível mais baixo que o outro lado, basta ir acrescentando pedaços 

de pedra no prato que está mais alto (com os pedaços da pedra) até a balança 

inverter o desnível, isto é, os pedaços de pedra apresentarem um peso maior 

que o objeto. Nesse instante saberemos que o objeto pesa um valor inteiro 

entre o número de pedaços n(multiplicado por 2), antes da inversão de nível e 

o seguinte n+1 (multiplicado por 2), imediatamente após inverter o nível. 

Por exemplo, se o objeto pesar 5 quilos, do outro teremos 2 pedaços (4 

quilos) e a balança estará desnivelada para o lado do objeto, ao colocarmos 

mais um pedaço da pedra na balança (alterando o peso no prato de 4 quilos 

para 6 quilos) o desequilíbrio inverte, assim sabemos que o objeto pesa entre 4 

e 6 quilos, assim, como o valor só pode ser inteiro, a resposta deverá ser 5 

quilos. De forma geral, os pesos ímpares serão dados por um valor 

intermediário: 2n <2n +1< 2n+2 onde n é natural e significa a quantidade de 

pedaços, 2n representa o lado esquerdo da balança, 2n+1 representa o peso 

da pedra e 2n+2 o lado direito da balança.  

Fábio, na interação 6, contra argumenta a interação do aluno Gabriel, 

tendo potencial de formar uma rede argumentativa, onde expõe a necessidade 

de ter pedaços com inteiros de 1Kg a 4Kg para, combinando-os, conseguir 

pesar objetos nesse intervalo:  
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“Se eu colocar pedras de 5 kilos, como eu vou encontrar um 
valor de 1 kilo ou de 2 kilos, vai se tornar impossivel saber se 
tem 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos ou até 4 kilos” 
 

Tal questionamento contrapõe-se ao raciocínio feito anteriormente pelo 

sujeito Gabriel que, por sua vez, não defendeu sua posição. Gabriel não 

retornou mais a este fórum de discussão e não houve mais ninguém que 

participasse ou argumentasse nesse momento para que se formasse uma rede 

argumentativa. 

O questionamento realizado mostra que o sujeito Fábio compreendeu 

muito bem o problema, pois da forma que Gabriel resolveu o problema, seria 

impossível pesar objetos com peso inferior a 5 Kg: 

(Gabriel Fórum 3, 5, 1) – sábado, 18 junho 2011, 21:05 

“Pode ter essas 2 opções do Fábio 
e também colocar 4 pedras de peso de 5 quilos de cada lado 
da balança” 
 

Na realidade, só seria possível efetuar medidas que fossem múltiplas de 

5 Kg. Observamos que o aluno não compreendeu que a pedra iria ser usada 

como contrapeso na balança, ou seja, os pedaços de pedra deveriam funcionar 

como padrão de comparação com relação ao objeto a ser pesado. O aluno 

pensou que fosse para repartir a pedra em pedaços tais que quando colocados 

nos pratos, estes ficassem em equilíbrio, daí a categorização N- indicando uma 

ideia falsa com relação ao solicitado pelo problema. 

As novas estratégias de resolução surgiram com um indicador de 0,55 

das interações com descrição metodológica, assim temos, Fábio na interação 

3,  

“Como os objetos possuem valores inteiros eu posso cortar a 
pedra em 20 pedaços de 2 kilos cada um. Ai ela vai pesar de 2 
em 2 se equilibrar ele tem um peso par se ela ficar um pouco 
desequilibrada eu encontro os valores impares” 
 

Sayurii na interação 8,  

“Minha resolução seria cortar em 40 pedaços de 1 Kg, assim 
como a resposta do Fernando, mas poderia ser também de 
outra maneira. 
poderia cortar a pedra em 11 pedaços: 
- 2 pedaços de 1 Kg 
- 2 pedaços de 2 Kg  
- 2 pedaços de 3 Kg 
- 2 pedaços de 4 Kg 
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- 2 pedaços de 5 Kg  
- 1 pedaço de 10 kg.” 
 

Nessa colocação, a aluna Sayurii reduziu o tamanho da pedra para 11 

pedaços, mas não percebeu que a resposta do Fábio possuía 10 pedaços. 

Entretanto, a forma com que ela repartiu não necessitava de desnível, pois a 

combinação entre os pedaços permitia que se medisse com exatidão qualquer 

valor no intervalo [1,40]. Embora não seja a menor quantidade possível de 

pedaços, observamos que eles formam um padrão de medida possível. 

Na interação 10, Sayurii reduziu a quantidade de pedaços para dez num 

primeiro instante e, em seguida, ainda na mesma interação, percebeu que era 

possível reduzir ainda mais a quantidade de pedaços atingindo a quantidade de 

nove pedaços, sendo o primeiro sujeito a não usar um pedaço com 2 Kg. 

Fernando nas interações 11,14 e 16 reparte a pedra em quantidades 15, 

7 e 6 pedaços, respectivamente. Observamos que a segunda interação de 

Fernando (11ª interação no fórum) foi realizada muito tempo depois da 

primeira, quase 5 meses depois e ele, aparentemente, não prestou muita 

atenção nas respostas dos colegas, pois sua resposta possuía uma quantidade 

superior à resposta anterior. O tutor chama a atenção de Fernando na 

interação 12 a respeito e após ler a observação do tutor, Fernando efetua duas 

interações seguidas no ambiente, repartindo a pedra em 7 pedaços e logo 

depois repartindo em 6 pedaços atingindo a melhor solução usando apenas um 

lado da balança como contrapeso. 

As novas ideias foram contrabalançadas (N-) pelas interações de Gabriel 

(interação 5) e Luís (interação 19), que apresentaram falsas ideias ou 

suposições por não compreenderem o problema corretamente. Interações com 

assuntos triviais ou que repetiam o que já havia sido dito no fórum, 

contribuíram para um indicador negativo de -0,6, o que pode ser observado nas 

interações 3, 8 e 17. 

Relacionando o conhecimento acadêmico com as novas estratégias, 

observamos um índice de 0,29 de contribuição para a resolução do problema, 

1 − 0,55

1 + 0,55
=
0,45

1,55
= 0,290 
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Também é possível observar que os pontos sem importância ou 

irrelevantes contribuem para a dispersão da discussão, resultando numa razão 

de 0,37 de pensamento crítico. 

13 − 6

13 + 6
=
7

19
= 0,37 

 

Nesse fórum, também observamos uma única participação do aluno 

Luís, que não compreendeu o problema (interação 19): 

(Luís, 3, 19,1) - quinta, 17 novembro 2011, 15:38 

“-2 pedaços de 5KG 
-2 pedaços de 15KG” 
 

E outra do aluno Gabriel, que também não compreendeu o que era 

pedido: 

(Gabriel Fórum 3, 5, 1) – sábado, 18 junho 2011, 21:05 

“Pode ter essas 2 opções do Fábio 
e também colocar 4 pedras de peso de 5 quilos de cada lado 
da balança” 
 

Não houve colaboração entre os alunos para resolver a atividade, 

apesar de que na interação 6 houvesse potencialmente uma possibilidade de 

formação de rede argumentativa, bastando que Gabriel retornasse ao fórum e 

defendesse ou apresentasse uma nova solução ao proposto por Fábio. 

A melhor solução, colocada por Fernando, usando os pedaços apenas 

de um lado da balança, reparte a pedra em 6 pedaços. Com essa quantidade 

de pedaços, consegue-se efetuar qualquer pesagem de 1 a 40, usando um 

lado da balança para colocar os pedaços da pedra e do outro, o objeto a ser 

pesado. Na tabela 8 podemos ver a distribuição dos pedaços da pedra para 

realizar o objetivo de pesar qualquer valor de 1 Kg a 40 Kg: 

 

Tabela 8 – Distribuição dos pedaços na balança para solução 
Pedaços da Pedra no lado esquerdo da balança Peso do 

objeto 

1           1 

  2         2 

1 2         3 

  2 2       4 

      5     5 
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1     5     6 

  2   5     7 

1 2   5     8 

  2 2 5     9 

        10   10 

1       10   11 

  2     10   12 

1 2     10   13 

  2 2   10   14 

      5 10   15 

1     5 10   16 

  2   5 10   17 

1 2   5 10   18 

  2 2 5 10   19 

          20 20 

1         20 21 

  2       20 22 

1 2       20 23 

  2 2     20 24 

      5   20 25 

1     5   20 26 

  2   5   20 27 

1 2   5   20 28 

  2 2 5   20 29 

        10 20 30 

1       10 20 31 

  2     10 20 32 

1 2     10 20 33 

  2 2   10 20 34 

      5 10 20 35 

1     5 10 20 36 

  2   5 10 20 37 

1 2   5 10 20 38 

  2 2 5 10 20 39 

1 2 2 5 10 20 40 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir desse ponto, não houve mais interação, ainda que o tutor 

tentasse, mais uma vez, estimular o grupo para que continuassem a 

participação: 

 (Oswaldo, 3, 21,9) - quinta, 24 novembro 2011, 08:53 

“Ótimo pessoal, 
No primeiro problema vocês conseguiram até fazer a 
formalização do mesmo, assim houve uma resposta onde 
mostraram que os valores eram os coeficientes do binômio de 
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Newton e formalizaram o padrão das linhas como potência de 2 
Neste problema, também é possível formalizar o peso de cada 
pedaço. Alguém já descobriu uma forma de como pesar e que 
conduzirá ao menor número de pedaços e consequentemente 
à sua formalização. Esse é o desafio. 
Alguém consegue?” 

 
Praticamente, com o encerramento do ano letivo, nenhuma participação 

ocorreu novamente e demos por encerrada a participação no fórum nessa 

atividade. 

 

4.4 Analisando o Problema 4 

Depois de efetuarmos a categorização, construímos o esquema 

referencial 1(Figura 13) para o problema quatro.  
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Figura 12 – Esquema referencial 1 do problema quatro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos que, nessa atividade, não houve a formação de uma rede 

argumentativa. Também não foi possível observar a formação de nós 

cognitivos nela. Resumimos as interações no fórum no quadro 17, intercalando 

as mensagens com cores para observarmos de uma maneira mais confortável 

as interações ocorridas. 
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Quadro 17 – Resumo das interações do problema quatro 

Ordem Mensagem Unidade de Mensagem 
Tipologia 

da 
Unidade 

Tipologia de 
Pensamento 

crítico 

Autor da 
Mensagem 

1 

Podemos usar uma balança de pratos testando os sacos 
de de dois em dois até se achar o saco com menor peso.  
Ou pode-se usa uma balança de precisao onde o peso dos 
sacos com moedas verdadeiras deve ser de 500 gr. e os 
das moedas falsas deve ser de 450 gr.  

Podemos usar uma balança de pratos testando 
os sacos de de dois em dois até se achar o 
saco com menor peso. 

Dm N+ 
Fernando- terça, 
14 junho 2011, 

20:20 
Ou pode-se usa uma balança de precisao onde 
o peso dos sacos com moedas verdadeiras 
deve ser de 500 gr. e os das moedas falsas 
deve ser de 450 gr. 

Dm N+ 

2 

Coloca-se 2 sacos de um lado e 2 do outro, o que pesar 
menos você pega e coloca novamente um de cada lado, ai 
o que pesar menos é o saco de moedas falsas. Se na 
primeira tentativa eles se equilibrarem, o saco que ficou de 
fora é o falso 

Coloca-se 2 sacos de um lado e 2 do outro, o 
que pesar menos você pega e coloca 
novamente um de cada lado, ai o que pesar 
menos é o saco de moedas falsas.  

Dm 
N+ 

 

Fábio - quarta, 15 
junho 2011, 

00:09 
Se na primeira tentativa eles se equilibrarem, o 
saco que ficou de fora é o falso 

Ep 

3 

Caro Fernando, 
Boa a sua resposta, mas ela leva em consideração algo 
que não está dito. Leia o problema com um pouco mais de 
cuidado. 
Ah, e não vale balança de precisão...rsrs 

Caro Fernando, 
Boa a sua resposta,  

El  

OSWALDO - 
sexta, 17 junho 

2011, 09:30 

mas ela leva em consideração algo que não 
está dito.  

In  

Leia o problema com um pouco mais de 
cuidado. 
 

Se  

Ah, e não vale balança de precisão...rsrs In  

4 

Boa a sua resposta Fábio, mas ela leva em consideração 
algo que não está dito. Leia o problema com um pouco 
mais de cuidado 

Boa a sua resposta Fábio,  El  
OSWALDO - 

sexta, 17 junho 
2011, 09:30 

mas ela leva em consideração algo que não 
está dito.  

In  

Leia o problema com um pouco mais de 
cuidado 

Se  

5 

Se não pode ser usado balança de precisão, eu usaria uma 
balança normal e pesaria de 1 em 1, em 5 ou menos 
tentativas encontraria o saco de moedas falsas 

Se não pode ser usado balança de precisão, eu 
usaria uma balança normal  

In  Fábio - domingo, 
19 junho 2011, 

16:55 e pesaria de 1 em 1, em 5 ou menos tentativas 
encontraria o saco de moedas falsas 

Dm N+ 

6 

Vou ter que contar, muito engraçado kkkkk. Estava eu 
tomando banho e me veio outra resposta em relação ao 
problema entao vou postar 
Eu coloco 3 dos 5 sacos na balança. Se der 1500 g 
significa que so tem moedas verdadeiras, ai eu colocaria os 

Vou ter que contar, muito engraçado kkkkk. 
Estava eu tomando banho e me veio outra 
resposta em relação ao problema entao vou 
postar 
 

In I- 
Fábio - domingo, 
19 junho 2011, 

20:34 
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outros 2 e analisaria qual teria 450g 
Se desse 1450g os 3 eu tiraria um, se desse 1000g o de 
moedas falsas estaria na minha mão se desse 950g eu 
tiraria mais um se sobrasse 450g na balança esse era o 
falso caso contrario o falso estava na minha mão. Assim 
em 3 movimentos descobriria qual era o falso 

Eu coloco 3 dos 5 sacos na balança. Se der 
1500 g significa que so tem moedas 
verdadeiras, ai eu colocaria os outros 2 e 
analisaria qual teria 450g 
Se desse 1450g os 3 eu tiraria um, se desse 
1000g o de moedas falsas estaria na minha 
mão se desse 950g eu tiraria mais um se 
sobrasse 450g na balança esse era o falso caso 
contrario o falso estava na minha mão.  

Dm N+ 

Assim em 3 movimentos descobriria qual era o 
falso 

Ep N+ 

7 

Boas respostas mas prestem atenção ao 
enunciado...Quantas moedas tem em cada saco? 

Boas respostas El  OSWALDO - 
domingo, 19 
junho 2011, 

22:35 

mas prestem atenção ao enunciado In  
...Quantas moedas tem em cada saco? Se  

8 

não tem exatamente 50 moedas, ele fala que tem mais de 
50 moedas, mesmo assim vai ocorrer uma diferença de 
peso evidente, porque ele fala que em um dos sacos estao 
todas as moedas falsas, entao independente de quantas 
moedas tiver haverá uma diferença de 50g em um dos 
sacos 

não tem exatamente 50 moedas,  
ele fala que tem mais de 50 moedas,  In I- 

Fábio - segunda, 
20 junho 2011, 

00:06 

mesmo assim vai ocorrer uma diferença de 
peso evidente, porque ele fala que em um dos 
sacos estao todas as moedas falsas,  
entao independente de quantas moedas tiver 
haverá uma diferença de 50g em um dos sacos 

Ep N- 

9 
Mostre como você percebe a diferença de 50g em um dos 
sacos 

Mostre como você percebe a diferença de 50g 
em um dos sacos Se  

OSWALDO - 
sexta, 12 agosto 

2011, 11:02 

10 

Só terá diferença de 50g em um dos sacos se tiver 50 
moedas, mas se cada saco tiver a mesma quantidade de 
moeda, terá diferença de peso igual a quantidade de 
moeda. 
Então se tiver a mesma quantidade de moeda, pesaria 
cada saco e o com menor peso é o de moedas falsas 

Só terá diferença de 50g em um dos sacos se 
tiver 50 moedas,  

In J+ 

Sayurii - sábado, 
20 agosto 2011, 

14:44 

mas se cada saco tiver a mesma quantidade de 
moeda, terá diferença de peso igual a 
quantidade de moeda. 

Ep O+ 

Então se tiver a mesma quantidade de moeda, 
pesaria cada saco e o com menor peso é o de 
moedas falsas 

Dm N+ 

11 

Boa resposta Sayurii, mas o enunciado do problema fala 
que os sacos possuem mais que 50 moedas cada um e 
não que os sacos possuem quantidades iguais de moeda.  
Os sacos com mesma quantidade de moeda é um 
problema semelhante, e você pode partir dessa hipótese, 

Boa resposta Sayurii,  El  
OSWALDO - 
sábado, 20 

agosto 2011, 
18:03 

mas o enunciado do problema fala que os sacos 
possuem mais que 50 moedas cada um e não 
que os sacos possuem quantidades iguais de 
moeda.   

In  
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mas deve considerar o enunciado que não permite afirmar 
isso, não é? 
abraços  

Os sacos com mesma quantidade de moeda é 
um problema semelhante, e você pode partir 
dessa hipótese, mas deve considerar o 
enunciado que não permite afirmar isso, não é? 
Abraços 

In, Pr  

12 

pesando cada saco de uma vez, sera possivel obter o peso 
de cada saco, o saco que tiver um numero que nao termine 
com 0 é o de moedas falsas, pois qualquerquantidade de 
moeda verdadeira que estiver no saco o valor peso 
terminará com 0 

pesando cada saco de uma vez, sera possivel 
obter o peso de cada saco,  

Dm N+ 

Sayurii - sábado, 
20 agosto 2011, 

19:58 

o saco que tiver um numero que nao termine 
com 0 é o de moedas falsas,  Ep O+ 

pois qualquerquantidade de moeda verdadeira 
que estiver no saco o valor peso terminará com 
0 

 N- 

13 

Olá Sayurii, 
Boa resposta, teu raciocínio é muito bom porém você 
esqueceu de um pequeno detalhe: e se o saco com 
moedas falsas contiver 60 moedas? 
E o restante pessoal, será que concorda com a resposta ? 
Será que não existem mais soluções? 
Abraços 

Olá Sayurii, 
Boa resposta, teu raciocínio é muito bom  El  

OSWALDO - 
terça, 23 agosto 

2011, 17:59 

porém você esqueceu de um pequeno detalhe: 
e se o saco com moedas falsas contiver 60 
moedas? 

In, Pr  

E o restante pessoal, será que concorda com a 
resposta ? Será que não existem mais 
soluções? 
Abraços 

Pr  

14 

coloca-se 4 sacos na balança até que se chegue ao valor 
de 2000 gramas assim o 5º saco será o de moedas falsas. 

coloca-se 4 sacos na balança até que se 
chegue ao valor de 2000 gramas assim o 5º 
saco será o de moedas falsas. 

Dm N+ 

Fernando - 
domingo, 30 

outubro 2011, 
21:36 

15 

Bom Fernando, mas os sacos podem não ter a mesma 
quantidade de moedas, assim não saberíamos ainda se o 
5o saco era o de moedas falsas ou não... 

Bom Fernando,    
OSWALDO - 
sábado, 19 

novembro 2011, 
22:42 

mas os sacos podem não ter a mesma 
quantidade de moedas,  

In  

assim não saberíamos ainda se o 5o saco era o 
de moedas falsas ou não... 

In  

16 

Eu pesaria todos os 5 sacos, e acharia o saco com moedas 
falsas usando o criterio de multiplos comuns. Moedas 
falsas pesam 9KG, portanto o saco com moedas falsas 
pesaria um equivalente a um multiplo de nove e os outros, 
multiplos de 10 

Eu pesaria todos os 5 sacos, e acharia o saco 
com moedas falsas usando o criterio de 
multiplos comuns.  

Dm N+ 
Luís - quinta, 17 
novembro 2011, 

15:46 Moedas falsas pesam 9KG, portanto o saco 
com moedas falsas pesaria um equivalente a 
um multiplo de nove e os outros, multiplos de 10 

Ej J+ 

17 Parabéns Luís, só tem um detalhe, não sabemos quantas Parabéns Luís Èl  OSWALDO - 
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moedas tem em cada saco, apenas que possuem grande 
quantidade. Assim um saco com 9 Kg poderia ter 900 
moedas verdadeiras ou 1000 falsas correto? 

só tem um detalhe,    sábado, 19 
novembro 2011, 

22:41 
não sabemos quantas moedas tem em cada 
saco, apenas que possuem grande quantidade. In  

Assim um saco com 9 Kg poderia ter 900 
moedas verdadeiras ou 1000 falsas correto? Se  

Fonte: Elaborado pelo autor
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Partindo do quadro 17, apresentado anteriormente, elaboramos uma 

tabela com o resumo das tipologias que ocorreram no fórum de discussão do 

problema 4. 

Tabela 9 – Resumo das tipologias no problema quatro 

Tipologias Problema 4 Fernando Fábio Gabriel Sayurii Luís Oswaldo Totais 

Busca 

Companheiro 

Bu             0 

Descr. Dm 3 3   2 1   9 

Duvida Du             0 

Ex. Conteudo Ej         1   1 

Ex. Exp Ep   3   2     5 

Elogia El           6 6 

Informa,Sugere In   3   1   12 16 

Provoca Pr           3 3 

Solicita 

Esclarecimento 

Se           3 3 

Totais 

Unidades 

  3 9 0 5 2 24 43 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Passamos, então, ao passo 5 de nosso modelo, isto é, o cálculo dos 

indicadores de pensamento crítico para termos uma visão geral do que 

aconteceu no fórum de discussão do problema quatro. Os valores encontrados 

estão na tabela 10. 

Tabela 10 – Indicadores de pensamento crítico nas interações do problema 
quatro 

Indicador20 + - (x+) – (x-) (x+) + (x-) (x+) – (x-) 

/(x+) + (x-) 

J 2 0 2 2 1 

OE 2 0 2 2 1 

NP 10 2 8 12 0,67 

I 0 2 -2 2 -1 

Total 14 4 10 18 0,55 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com os indicadores na tabela 10, pode-se dizer que 100% 

das justificativas apresentadas, por meio das descrições metodológicas na 

solução da atividade, estavam corretas (indicador J), 

Sayurii na interação 10:  

                                                             
20J – Justificar demonstrações/não justificar, OE – Experiência pessoal/prejudicar suposições, 
NP – Nova Informação/Repetir informação, I – Assuntos importantes/ assuntos triviais 
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”Só terá diferença de 50g em um dos sacos se tiver 50 
moedas..”  

e Luís, na interação 16: 

”Moedas falsas pesam 9KG, portanto o saco com moedas 
falsas pesaria um equivalente a um multiplo de nove e os 
outros, multiplos de 10”. 
 

As duas ocasiões que surgiram trazendo implícito conteúdo matemático 

(indicador OE) também apresentaram índice 1: 

1. “mas se cada saco tiver a mesma quantidade de moeda, terá 

diferença de peso igual a quantidade de moeda.” – igualdade entre 

variáveis (moedas e peso das moedas) 
2. “o saco que tiver um numero que nao termine com 0 é o de moedas 

falsas, pois qualquer quantidade de moeda verdadeira que estiver no 

saco o valor peso terminará com 0” – múltiplos de 10 
Nessa atividade, as soluções apresentadas envolviam uma nova 

estratégia de resolução na proporção de 67% das descrições metodológicas 

apresentadas. Estas traziam novas formas de pesar o saco, como podemos 

observar nas interações que seguem: Fernando, que inicialmente parte do 

pressuposto de que a balança tinha dois pratos e os sacos continham a mesma 

quantidade de moedas, assim inicia pesando de dois em dois,  

(Fernando, 4, 1, 1) - terça, 14 junho 2011, 20:20 

“Podemos usar uma balança de pratos testando os sacos de 
de dois em dois até se achar o saco com menor peso.  
Ou pode-se usa uma balança de precisao onde o peso dos 
sacos com moedas verdadeiras deve ser de 500 gr. e os das 
moedas falsas deve ser de 450 gr.” 

Entretanto, não é possível, na primeira pesagem, em caso de 

desequilíbrio dos pratos, dizer qual o saco com moedas falsas. Em seguida, ele 

considera a balança com um prato apenas, mas ainda supõe que os sacos 

possuem a mesma quantidade de moedas (50) daí a hipótese de que os sacos 

com moedas verdadeiras pesam 500 g e o saco com moedas falsas pesa 

450g. 

Na segunda interação, o aluno Fábio melhora a explicação do aluno 

Fernando, feita na primeira interação. Para isso, ele usa a mesma hipótese da 

balança de dois pratos e um raciocínio semelhante, porém detalhando mais a 

ideia anterior, isto é, ao colocar na balança dois sacos de cada lado teremos 
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duas situações possíveis: ou os pratos permanecem no mesmo nível ou ficam 

desnivelados. Em caso de desnível, basta pegar os dois sacos do prato que 

está no nível mais alto, separá-los colocando um em cada prato, e o prato que 

subir terá o saco com moedas falsas. Caso na primeira tentativa os pratos 

permanecerem em equilíbrio, o saco que não foi pesado é o saco que contém 

moedas falsas. Esse raciocínio parte da hipótese necessária de mesma 

quantidade de moedas nos sacos, o que não está dito no enunciado. 

Interessante que esta solução proposta é semelhante a um problema 

que propõe descobrir, por meio de pesagem, qual bola é mais pesada de oito 

bolas de bilhar iguais em tamanho e cor dadas, usando uma balança de dois 

pratos, cuja solução encontramos na internet. 

(Fábio, 4, 2, 1) - quarta, 15 junho 2011, 00:09 

“Coloca-se 2 sacos de um lado e 2 do outro, o que pesar 
menos você pega e coloca novamente um de cada lado, ai o 
que pesar menos é o saco de moedas falsas. Se na primeira 
tentativa eles se equilibrarem, o saco que ficou de fora é o 
falso” 

 

A seguir, o aluno Fábio propõe a solução trivial (pesar um saco de cada 

vez), mas ainda contendo a hipótese de que os sacos possuem a mesma 

quantidade de moedas. 

(Fábio, 4, 5, 2) - domingo, 19 junho 2011, 16:55 

“Se não pode ser usado balança de precisão, eu usaria uma 
balança normal e pesaria de 1 em 1, em 5 ou menos tentativas 
encontraria o saco de moedas falsas” 

Voltando a interagir no fórum, Fábio propõe uma nova solução levando 

em conta a quantidade de movimentos procurando reduzir o número de 

pesagens para três: 

(Fábio, 4, 6, 3) - domingo, 19 junho 2011, 20:34 

“Vou ter que contar, muito engraçado kkkkk. Estava eu 
tomando banho e me veio outra resposta em relação ao 
problema entao vou postar 
Eu coloco 3 dos 5 sacos na balança. Se der 1500 g significa 
que so tem moedas verdadeiras, ai eu colocaria os outros 2 e 
analisaria qual teria 450g 
Se desse 1450g os 3 eu tiraria um, se desse 1000g o de 
moedas falsas estaria na minha mão se desse 950g eu tiraria 
mais um se sobrasse 450g na balança esse era o falso caso 
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contrario o falso estava na minha mão. Assim em 3 
movimentos descobriria qual era o falso” 

 

Num primeiro momento, com três sacos na balança, teríamos duas 

possibilidades: ou o peso seria de 1500 ou de 1450. No primeiro caso, os 

sacos seriam de moedas verdadeiras e o saco de moedas falsas seria um dos 

dois restantes a serem pesados. Pelo enunciado, ele colocaria os dois e 

analisaria qual tinha 450 g. A segunda possibilidade seria que os três sacos 

pesassem 1450 g, aí ele saberia que o saco com moedas falsas seria um dos 

três sacos, bastando retirar um de cada vez para descobrir qual o saco com 

moedas falsas. O raciocínio utilizado pelo aluno envolve o conceito de múltiplos 

de dez, para o saco de moedas verdadeiras, e de múltiplos de nove para o 

saco de moedas falsas. O problema com este raciocínio é de que também 

pressupõe uma mesma quantidade de moedas em cada saco, ou seja, 

exatamente 50 moedas. Nesse momento, o tutor resolveu chamar a atenção de 

uma forma mais direta dos alunos perguntando-lhes sobre a quantidade de 

moedas. 

(Oswaldo, 4, 7, 3) - domingo, 19 junho 2011, 22:35 

“Boas respostas mas prestem atenção ao enunciado...Quantas 
moedas tem em cada saco?” 

 
A partir desse momento, os alunos perceberam que a hipótese de cada 

saco de moeda possuir a mesma quantidade não estava correta. Isso fica claro 

na interação seguinte do mesmo sujeito (interação 8 no fórum): 

(Fábio, 4, 8, 1) - segunda, 20 junho 2011, 00:06 

“não tem exatamente 50 moedas, ele fala que tem mais de 50 
moedas, mesmo assim vai ocorrer uma diferença de peso 
evidente, porque ele fala que em um dos sacos estao todas as 
moedas falsas, entao independente de quantas moedas tiver 
haverá uma diferença de 50g em um dos sacos” 

 
Nessa interação, o aluno Fábio cai em uma contradição, pois apesar de 

perceber que não há 50 moedas nos sacos, ele insiste que há uma diferença 

de 50 g o que só seria possível se houvessem exatamente 50 moedas em cada 

saco. Dessa forma, classificamos a interação como N-, pois é uma ideia falsa. 
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Houve, então, uma interrupção nas mensagens devido às férias de julho, 

voltando apenas dois meses depois. 

Na interação dez, observamos uma mudança com relação aos 

raciocínios anteriores: 

(Sayurii, 4, 10, 1) - sábado, 20 agosto 2011, 14:44 

“Só terá diferença de 50g em um dos sacos se tiver 50 
moedas, mas se cada saco tiver a mesma quantidade de 
moeda, terá diferença de peso igual a quantidade de moeda. 
Então se tiver a mesma quantidade de moeda, pesaria cada 
saco e o com menor peso é o de moedas falsas.” 

 

A aluna Sayurii leva em consideração uma quantidade superior a 50 

moedas, mas ainda considera quantidades iguais de moedas nos sacos. O 

tutor chama, então, na interação seguinte, a atenção para o fato de que os 

sacos podem não possuir a mesma quantidade de moedas:  

(Oswaldo, 4, 11, 5) - sábado, 20 agosto 2011, 18:03 

“Boa resposta Sayurii, mas o enunciado do problema fala que 
os sacos possuem mais que 50 moedas cada um e não que os 
sacos possuem quantidades iguais de moeda.  
Os sacos com mesma quantidade de moeda é um problema 
semelhante, e você pode partir dessa hipótese, mas deve 
considerar o enunciado que não permite afirmar isso, não é? 
abraços” 

.  

Com a observação do tutor, Sayurii percebe o equívoco e, usando o fato 

de que múltiplos de dez terminam em zero, fornece uma resposta que 

independe da quantidade de moedas. Nesse raciocínio, está implícita a ideia 

falsa de que múltiplos de nove não terminam em zero, esquecendo-se de que 

múltiplos comuns de nove e dez terminarão em zero. Essa é a razão de termos 

categorizado a unidade com N- (falsa suposição). 

(Sayurii, 4, 12, 2) - sábado, 20 agosto 2011, 19:58 

“pesando cada saco de uma vez, sera possivel obter o peso de 
cada saco, o saco que tiver um numero que nao termine com 0 
é o de moedas falsas, pois qualquerquantidade de moeda 
verdadeira que estiver no saco o valor peso terminará com 0” 

 

O tutor mostra, na interação seguinte, que existem múltiplos de nove que 

terminam em zero, 
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(Oswaldo, 4, 13, 6) - terça, 23 agosto 2011, 17:59 
“Olá Sayurii, 
Boa resposta, teu raciocínio é muito bom porém você esqueceu 
de um pequeno detalhe: e se o saco com moedas falsas 
contiver 60 moedas? 
E o restante pessoal, será que concorda com a resposta ? Será 
que não existem mais soluções? 
Abraços” 
 

Nesse momento, ocorre uma nova interrupção de dois meses neste 

fórum, voltando somente por insistência do tutor com os alunos, nas aulas 

presenciais, e uma nova proposta de solução aparece:  

(Fernando, 4, 14, 2) - domingo, 30 outubro 2011, 21:36 

“coloca-se 4 sacos na balança até que se chegue ao valor de 

2000 gramas assim o 5º saco será o de moedas falsas.” 

 

A interação 14, no fórum, dá a impressão que houve um retrocesso, pois 

parece que houve um esquecimento do que se estava discutindo 

anteriormente, pois nessa interação o aluno volta a considerar exatamente 50 

moedas em cada saco. O que ocorre, é que é a segunda interação desse 

sujeito no fórum e, aparentemente, ele não leu as anteriores. Aliás, esse aluno 

se ateve a suas respostas sem olhar a dos outros, o que pode ser observado 

em outros fóruns. Era um aluno que estava desenvolvendo seu TCC na Etec 

sozinho, pois seus colegas de grupo não colaboravam com ele, que não 

conseguia participar mais ativamente no fórum. Apesar de ter participado mais 

intensamente nos outros fóruns, nesse houve apenas duas participações suas. 

Em resposta à interação de Fernando, o tutor chama a atenção do 

aluno, 

(Oswaldo, 4, 15,7) - sábado, 19 novembro 2011, 22:42 

“Bom Fernando, mas os sacos podem não ter a mesma 
quantidade de moedas, assim não saberíamos ainda se o 5o 
saco era o de moedas falsas ou não...” 

 

A interação de número 16 no fórum expõe um raciocínio mais detalhado, 

explicitando o raciocínio em termos de múltiplos comuns, porém ainda se atém 

ao fato de que os sacos contêm a mesma quantidade de moedas. Luís fala em 

múltiplos comuns, mas seu raciocínio trata de múltiplos de nove e múltiplos de 

dez separadamente: 
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( Luís, 4, 16,1) - quinta, 17 novembro 2011, 15:46 

 

“Eu pesaria todos os 5 sacos, e acharia o saco com moedas 
falsas usando o criterio de multiplos comuns. Moedas falsas 
pesam 9KG, portanto o saco com moedas falsas pesaria um 
equivalente a um multiplo de nove e os outros, multiplos de 10.” 

 

A fala do aluno deixa isso claro. O problema não foi resolvido por 

nenhum aluno levando em consideração as quantidades diferentes de moedas 

nos sacos. Observamos sua solução para a quantidade exata de 50 moedas, 

na interação 5, com cinco movimentos no pior cenário, na interação 3 com três 

movimentos,  e considerando um número maior do que 50 moedas em cada 

saco, embora iguais quantidades nos sacos, uma segunda solução na 

interação 10. 

Os alunos resolveram o problema em duas possíveis situações: 

1. Com os sacos contendo exatamente 50 moedas cada um e  

2. Com os sacos contendo mais de 50 moedas, porém a quantidade 

de moedas em cada saco deveria ser a mesma. 

Como não perceberam que os sacos poderiam ter quantidades 

diferentes, não notaram que para resolver o problema, poderiam: 

1. retirar de cada saco uma mesma quantidade de moedas e aí 

aplicar a hipótese de que tinham quantidades iguais de 

moedas ou, 

2. retirar uma moeda do primeiro saco, duas do segundo, três do 

terceiro etc. e pesá-las ao mesmo tempo. Se todas moedas 

fossem verdadeiras esperaríamos 15g, como um dos sacos 

tem só moedas falsas, a diferença, em relação ao valor 

esperado dirá de qual saco veio a moeda, assim se 

encontrarmos 14g, veio do saco um, se encontrarmos 13g 

(diferença de dois gramas) veio do saco dois e assim por 

diante. 

Observamos ainda, no fórum, duas unidades de mensagem 

categorizadas como sem importância que classificamos como I- pois repete o 

que foi dito pelo tutor sem acrescentar nada a discussão, 

(Fábio, 4, 6, 3) - domingo, 19 junho 2011, 20:34 
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“Vou ter que contar, muito engraçado kkkkk. Estava eu 
tomando banho e me veio outra resposta em relação ao 
problema entao vou postar” 
(Fábio, 4, 8, 1) - segunda, 20 junho 2011, 00:06 

“não tem exatamente 50 moedas, ele fala que tem mais de 50 
moedas,” 

 

Comparando o conhecimento acadêmico com novas estratégias, 

observamos que as novas ideias contabilizam aproximadamente 19,7% de 

contribuição para a resolução do problema, isto é, aplicando o modelo de 

Newman, Webb e Cochrane (1995) teríamos: 

1 − 0,67

1 + 0,67
=
0,33

1,67
= 0,197 

Também é possível observar que os pontos sem importância ou 

irrelevantes contribuem também para a dispersão da discussão, resultando 

numa razão de 0,55 de pensamento crítico do geral no fórum. 

14 − 4

14 + 4
=
10

18
= 0,55 

Neste fórum também o aluno Luís pouco participou (uma vez) embora as 

contribuições, mesmo com um menor número de interações dos alunos, foram 

maiores.  

O problema apresentava um nível de dificuldade alto para os alunos que 

não conseguiram resolver para diferentes quantidades de moedas nos sacos. 

Apesar disso, surgiram diversas formas de solução quando a hipótese inicial 

era de que os sacos contivessem a mesma quantidade de moedas. 

Aparentemente acreditavam em usar a balança uma menor quantidade de 

vezes (ver a atividade anterior – atividade 3) como pudemos observar na 

interação 6. Também não notamos colaboração entre os alunos, pois as 

interações ocorreram sempre para responder ao tutor (Figura 13) e de forma 

linear. 

Resumindo, todos os problemas apresentaram OE=1, ou seja, em todos 

os problemas foi trazida a experiência pessoal para a resolução. Com exceção 

do problema 2, todos os problemas apresentaram J=1, isto é, as 

demonstrações ou as justificativas para as descrições metodológicas para a 

solução dos problemas estavam corretas, o problema 2 não apresentou 

demonstração porque a solução era do tipo narrativa.  
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O NP do problema 2 foi negativo, o que era de se esperar pois não havia 

como apresentar uma solução que não fosse por meio de combinação. As 

soluções possíveis envolviam combinar, de diferentes formas, os ingredientes, 

em menor ou maior quantidade. 

Os índices mais altos foram obtidos com o problema 1, que é usual nos 

livros de matemática, enquanto o menor índice foi encontrado no problema 2, 

um problema não usual nos livros. Os problemas 3 e 4 apresentaram os 

valores mais altos de novas soluções (NP), o que indica que era necessário 

uma reflexão maior para sua resolução, pois não só não se encontravam em 

livros, como também exigiam do aluno mais do que trabalhar possibilidades. 

Além disso,eles foram os problemas que apresentaram indicador I negativo, 

considerados pontos triviais, sem importância para a resolução dos problemas. 

 



 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EaD é uma modalidade de ensino que vem se consolidando nos 

últimos anos. Favorecida pelo desenvolvimento das TIC e da rede mundial de 

computadores, hoje é uma realidade acessível para inúmeras pessoas. Além 

disso, o acesso de qualquer lugar geográfico, que disponha de um computador 

com acesso à internet, e a possibilidade de ser acessada em um horário que 

atenda a necessidade do usuário tornam essa modalidade de ensino muito 

atrativa para um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Dentre as novas tecnologias que surgiram para auxiliar e transformara 

EaD em uma modalidade de destaque, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

são os que mais se destacaram, principalmente pelos recursos oferecidos para 

facilitar a colaboração entre os usuários do ambiente.Os AVA apresentam uma 

variedade de recursos e um dos mais utilizados é o Fórum de Discussão pela 

possibilidade de reflexão, uma vez que há um tempo transcorrido entre uma 

postagem e outra, permitindo a todos os participantes do fórum uma reflexão 

sobre tudo que é discutido, pois os registros das intervenções ficam disponíveis 

para todos. E isso aumenta a possibilidade de um debate entre os 

participantes, à medida que as opiniões podem ser contestadas ou não, 

promovendo uma interação capaz de proporcionar a aprendizagem 

colaborativa. 

Pesquisas que envolvam Educação Matemática, Educação a Distância e 

avaliação qualitativa, em Fórum de Discussão, ainda são em pequena 

quantidade, e com o intuito de contribuir com material que aumente o estudo 

das interações que ocorrem em um Fórum de Discussão, por meio de debates 

ou colaboração entre os participantes, desenvolvemos esta pesquisa que 

buscou responder a seguinte questão: Quais são as tipologias mais frequentes 

que emergem nas discussões, fornecendo elementos para observarmos o 

pensamento crítico nos atores? 
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Para responder a essa questão propusemos como objetivo principal 

estudar as interações ocorridas entre sujeitos envolvidos com a resolução de 

problemas, por meio de um fórum de discussão do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle. 

Para atingir esse objetivo, nos baseamos nos trabalhos de Bairral(2007) 

e Newmann, Webb e Cochrane (1995), cujos modelos foram adaptados para 

que pudéssemos analisar os dados e encontrar respostas à pergunta que 

orientou nossa pesquisa.  

 

5.1  A proposta do estudo 

Este estudo surgiu, dentro de um projeto maior, que buscava criar um 

AVA acessível a cegos e surdos e a usuários sem limitações sensoriais e 

também da observação da existência escassa de instrumentos disponíveis 

para uma avaliação qualitativa em fórum de discussão, na disciplina de 

Educação Matemática, apesar do crescimento da modalidade de Educação a 

Distância 

O Fórum de Discussão é um dos recursos mais utilizados por permitir 

aos usuários um tempo de reflexão a cada interação, assim como a leitura das 

interações anteriores que ficam registradas e disponíveis a todos os 

participantes. Desse modo, ele oferece uma oportunidade ao tutor de observar 

os alunos interagindo e colaborando entre si e de avaliar essas interações, 

segundo um modelo que possa guiar o tutor na avaliação dos participantes. 

Para efetuar o estudo, atendendo ao projeto inicial, fizemos uma análise 

dos ambientes virtuais disponíveis que atendessem aos requisitos, como, por 

exemplo, serem gratuitos, permitissem  alteração de código (isto é, fossem de 

código aberto e livre), aceitassem  vídeos e leitores de tela, disponibilizassem 

recursos como wiki, chat, fórum de discussão, correio, além de aceitarem o  

envio de arquivos no  próprio fórum de discussão. 

Após a escolha do ambiente Moodle, passamos a efetuar um design 

para adequá-lo aos cegos e aos surdos, sem prejudicar o acesso de pessoas 

sem limitações sensoriais. Neste ponto da pesquisa, foram realizados alguns 

testes de acessibilidade por softwares avaliadores de acessibilidade como o 

DaSilva, além de alguns testes realizados por avaliadores cegos e surdos, o 

que conduziu à versão final do AVA. 
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Passamos, então, à escolha das atividades que seriam apresentadas no 

AVA, iniciando-se uma fase de testes com a apresentação de quatro problemas 

(de oito retirados e adaptados do site somatematica21) e aplicados, em um 

primeiro momento a 12 alunos da disciplina Atividades de Pesquisa II (do 

Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Matemática da UNIBAN). 

Num segundo momento, esses mesmos problemas foram aplicados em um 

minicurso na XXII Semana da Licenciatura em Matemática da UNESP – Bauru 

– SP, com cinco alunos de diferentes semestres do curso de Licenciatura em 

Matemática. No terceiro momento, eles foram aplicados a quatro alunas surdas 

do instituto SELI de educação para surdos e nos dois últimos momentos, eles 

foram trabalhados na Associação de Deficientes Visuais e Amigos (ADEVA).  

Após esses testes, foi realizada uma nova escolha de problemas para a 

coleta de dados e, para essa etapa, foram escolhidos aqueles que não 

possuíssem solução na internet. Escolhemos três problemas abertos (com 

diversas soluções) e um problema fechado, isto é, com solução única. Nosso 

objetivo com os problemas cuja solução admitisse mais de um caminho era 

promover um amplo debate que gerasse uma rede argumentativa. 

Foi aberto um fórum de discussão para cada problema. Neles seriam 

debatidas as ideias que os alunos tivessem para a resolução, esclarecidas 

dúvidas e ficariam registradas as interações para nossas análises 

posteriormente. 

 

5.2 Dimensões da análise 

Neste estudo, trabalhamos com quatro problemas, sendo três 

problemas-processo ou heurísticos e um problema padrão. Partimos da 

hipótese que os problemas–processo seriam fonte de discussão e debates, por 

permitirem mais que uma resposta ou caminho para sua resolução, enquanto o 

problema padrão era um problema com solução única. 

Como recurso para a coleta de dados e posterior análise, optamos pelo 

Fórum de Discussão, por ser uma ferramenta assíncrona e por permitir um 

tempo para reflexão entre a leitura e a resposta do participante (Bairral, 2007). 

Para efetuarmos as análises, adaptamos os modelos de Bairral (2002, 2007) e 

                                                             
21www.somatematica.com.br 
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Newman, Webb e Cochrane (1995), utilizando parte das tipologias de ambos 

para criar outras que se adequassem ao nosso estudo e ao perfil de nossos 

alunos do Ensino Médio. 

Assim, para a análise, criamos um arquivo Word com as intervenções 

dos sujeitos e usando nosso modelo adaptado, colocamos as tipologias nas 

mensagens. Na sequência, criamos um esquema referencial 1 para 

identificarmos a ocorrência de um nó cognitivo. Em nosso estudo, não 

encontramos a formação de um nó cognitivo em nenhum dos problemas, 

embora houvesse momentos discursivos propícios para isso.  Em seguida, 

geramos um quadro contendo a ordem das intervenções, a mensagem, as 

unidades de mensagem, a tipologia da unidade, a tipologia de raciocínio, e o 

autor e data da mensagem. 

Observando o esquema referencial 1 de cada problema, foi possível 

notar que as interações ocorreram de forma linear, havendo pouquíssimas 

interações entre os alunos. Isso porque eles estavam mais preocupados em 

responder individualmente sem interagir com outros participantes, o que 

prejudicou a interação colaborativa em cada Fórum. As interações ocorridas 

entre os participantes não foram suficientes para que observássemos a 

formação de uma ampla rede argumentativa (BAIRRAL, 2007) e não ocorreram 

de forma colaborativa. A maior parte das respostas era direta ao pesquisador, 

ou a um colega, sem que houvesse a continuidade de uma argumentação. 

Talvez isso tenha ocorrido devido ao fato dos alunos não terem resolvido 

anteriormente problemas em AVA ou por não terem o hábito de resolver 

problema em grupo. 

Como nosso objetivo era promover um debate entre os participantes ao 

resolver um problema, procuramos, em nossas intervenções, elogiar a 

interação entre os participantes, provocar respostas com novos 

questionamentos e solicitar participação maior de todos para promover e 

ampliar essas interações. Constatamos, porém, que não obtivemos o sucesso 

esperado agindo dessa forma. 

Entretanto, observamos algumas soluções que se destacaram pela sua 

criatividade. Esse foi o caso de Fernando no problema 1, que enxergou um 

problema diferente do proposto, pois embora o problema fosse fechado 

(permitindo uma única solução), até a linha em que foi proposto, era permitida 



126 
 

 

uma interpretação distinta da esperada, correta do ponto de vista do aluno. O 

tutor, inclusive, teve dificuldades de compreender o que o aluno estava 

respondendo, devido ao termo usado pelo aluno (transversal) e por ser uma 

solução totalmente diferente da esperada. 

No mesmo problema, Bruna utiliza a soma dos elementos das pontas 

para o centro, o que mostra uma visão distinta para enxergar o problema. Outra 

curiosidade no problema 1 foi a de que nenhum aluno percebeu um padrão na 

soma das linhas, isto é, os participantes entenderam a pergunta do tutor 

apenas como de uma linha para a seguinte e não dentro da própria linha. 

O problema 2 foi o que maior quantidade de interações provocou, cerca 

de 70% a mais que os outros, ou seja, 33 interações. No problema 3,Fábio 

também apresentou uma forma distinta de resolução: repartir a pedra em 

valores pares e considerar equilíbrio e desequilíbrio da balança para efetuar 

medidas de peso, embora nenhum aluno considerasse a hipótese de usar as 

pedras de ambos os lados o que reduziria a quantidade de pedaços para 

quatro, e não seis como encontrado por Fernando. O problema 4 não foi 

resolvido, embora o número de participações fosse praticamente o mesmo. 

Observamos ainda que três alunos tiveram uma participação mais ativa: 

Fernando, Fábio e Sayurii, enquanto dois alunos participaram apenas de um 

problema: Bruna e Roberto, um aluno, Luís, teve quatro participações, sendo 

apenas uma participação em cada problema e um aluno, Gabriel, teve duas 

participações sendo uma no problema 2 e outra no problema 3. 

Um participante de outra pesquisa, Hugo, participou com quatro 

interações com nossos sujeitos. Um dado interessante observado por nós foi 

de que todos os participantes, quando tentavam resolver os problemas, 

descreviam um procedimento para fazê-lo, ou seja, predominou a Descrição 

Metodológica como procedimento, o que era esperado, uma vez que para os 

problemas abertos não havia um algoritmo (ou fórmula) para sua solução. Tal 

tipologia (Dm) foi encontrada, inclusive, para o problema fechado, apesar de 

um aluno, Sayurii, ter usado o algoritmo correto (Binômio de Newton) para sua 

solução. 

Em nosso estudo, esperávamos que os problemas provocassem uma 

ampla discussão, entretanto não foi o que ocorreu. Uma característica 

observável nos fóruns foi a de que os alunos responderam ao tutor (não 
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interagindo entre eles) como podemos ver nas interações 9 e 15 do problema 1 

(quadro 14) e nas interações 1, 10, 27 e 33 do problema 2 (quadro 15). O tutor 

parece ter reforçado essa ideia, pois suas intervenções para estimular o 

trabalho colaborativo foram, por assim dizer, acanhadas, como podemos 

observar nas interações 7, 15 e 25 do problema 2 (quadro15), a interação 13 

do problema 3 (quadro 16) e também a interação 13 do problema 4 (quadro 

17). Nestas duas últimas interações, o tutor questionava ao grupo a leitura e 

concordância com a resposta dos alunos, mais do que estimular a sua 

colaboração como, por exemplo, na interação 7 do problema dois: “gostei da 

sua observação interagindo com o Fábio” ou na interação 15 no mesmo 

problema: “Excelente interação entre ambos, continuem, poderão encontrar 

outras possibilidades”. Essas intervenções tinham um caráter implícito de 

estímulo ao trabalho colaborativo, mas não tiveram o efeito desejado.  

Vimos que o tutor não conseguiu se desvencilhar do papel de professor, 

atendendo aos alunos individualmente, o que pode ter reforçado a ideia, nos 

alunos, que o importante era resolver o problema oferecendo uma resposta ao 

professor. Não houve, por parte do tutor, um estímulo nesse sentido, ou ainda 

uma busca de reflexão das respostas já dadas no fórum, como “Vamos ver a 

resposta do colega em tal interação, o que vocês acham?” Tal fato pode indicar 

falta de experiência do tutor em trabalhar nesse ambiente. 

Assim, vemos como absolutamente necessária a incorporação de uma 

forma de estimulação explícita ao trabalho colaborativo, de modo a que o aluno 

tenha que comentar, com argumentos, uma ou duas respostas anteriores de 

seus colegas. O voluntariado não promoveu um interesse maior na 

participação: de aproximadamente 160 alunos convidados, apenas sete se 

dispuseram a participar da pesquisa, um índice inferior a 5%.Os alunos não 

estão acostumados a resolver problemas em grupo, pois em sala de aula 

trabalham individualmente quando resolvem exercícios e problemas e não foi 

especificado no fórum, em nenhum momento, que os problemas poderiam ou 

deveriam ser resolvidos em grupo ou de forma colaborativa. 

O modelo apresentou algumas restrições, por exemplo, não foi possível, 

com as tipologias adaptadas, tratar dimensões de caráter social (e 

consequentemente, motivacional) o que limitou a análise, pois a característica I 

(pontos importantes ou triviais) não se mostrou eficiente nesse aspecto.  
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Percebemos, também, que, para uma melhor análise da dinâmica do 

fórum, era necessário ampliar o modelo no que se refere aos tipos de discurso 

do formador, como, por exemplo, Mo (motivar) no sentido de estimular a 

discussão em grupo ou uma tipologia que caracterizasse o estímulo para a 

colaboração entre os alunos. 

Queremos pontuar que uma interação motivacional, para nós, tem 

caráter social, mas é diferente, pois aquela busca uma interação entre os 

alunos, enquanto esta (social) envolve relacionamento como um elogio, um 

cumprimento, uma concordância com uma afirmação ou frase, por exemplo. Já 

a interação de caráter motivacional possui uma característica mais 

colaborativa, como, por exemplo: Por que você não compara sua resposta com 

a de fulano ou sicrano? O que você observa em comum nas postagens de 

beltrano com o restante do grupo? Com relação a sua resposta, o que seus 

colegas acreditam a esse respeito? Compare e comente sua resposta com a 

deles, e assim por diante. 

Também sentimos falta de uma tipologia que caracterizasse a seguinte 

situação: 

Um aluno coloca uma postagem exatamente igual (resposta correta) a 

uma anterior. Como categorizar essa postagem? O aluno reproduziu a anterior 

(quando ele não explicita) ou não leu a anterior?  

Caso a resposta desse aluno tenha sido no meio do fórum (em termos 

de intervalo de tempo), ela pode desencadear, nos alunos restantes, uma 

reflexão maior a partir desse ponto, provocando, talvez, um debate e, assim, 

teria um valor maior do que se a postagem tivesse sido feita próxima ao 

encerramento do fórum. Isso porque, neste caso, não teríamos como saber 

qual a influência que tal postagem traria como contribuição ao grupo, porque 

não haveria tempo hábil para que os outros participantes do fórum interagissem 

(o que nos indica tipologias diferentes, ou seja, com pesos diferentes para 

qualificar a intervenção). Esse foi o caso do Luís, que agiu mais como 

observador do que participante, pois apenas colocou suas respostas quando os 

fóruns estavam encerrando. 

O modelo utilizado como base para o nosso modelo atendia a um 

público de perfil diferente do nosso, com uma proposta diferenciada. O modelo 

de Bairral (2002, 2007) atendia a formação de professores em um curso de 
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geometria, enquanto o modelo de Newman, Webb e Cochrane (1995) atendia a 

um público universitário. Ao efetuarmos a adaptação do modelo para o nosso 

publico, deveríamos atender melhor ao novo contexto (estimular os 

participantes), pois o perfil dos alunos era diferente. Seu perfil era 

caracterizado por menor autonomia, ou seja, o perfil de um aluno do ensino 

médio, da escola em questão, ainda é fortemente dependente do professor, ele 

ainda aguarda instruções de como realizar este ou aquele problema, não 

possui iniciativa de busca por si só de uma resposta, isto é, necessita que o 

professor o oriente a buscar uma resposta.  

O desconhecimento desse novo ambiente de trabalho (AVA) também é 

outro fator que influi no andamento da pesquisa. Isso ocorre porque o aluno 

não está acostumado a trabalhar nesse tipo de ambiente onde é necessária a 

leitura e a sua interpretação. Presencialmente ele pode se dirigir à mesa do 

professor e questionar, ao passo que no ambiente sua dúvida ficará exposta 

para todos, o que parece inibir o indivíduo.  

Não estão acostumados ao trabalho em grupo, pois em sala de aula 

presencial, o normal é cada aluno em seu lugar, sendo poucas as disciplinas 

que trabalham em grupo. Pode-se constatar que os participantes consideram o 

fórum de discussão como um fórum de respostas, isto é, o local onde devem 

responder as questões sem discuti-las com outros participantes do fórum que 

não o tutor. Ainda estão se desenvolvendo (adolescentes), e para a grande 

maioria (senão todos) o professor é o detentor do saber, portanto, é a ele que 

devem responder e com ele devem interagir e não com o colega. O modelo 

respeitou parcialmente esta realidade.  

Para o tutor, o fórum de discussão teve mais o significado de um fórum 

tira dúvidas. Isso ocorreu porque ele se preocupou com o fato de que o aluno 

entendesse o problema, esquecendo-se de fomentar a discussão, o que 

acreditamos, pode ter inibido o debate. 

Acreditamos também que o preparo das intervenções (antes que ela 

ocorram, tentando antever uma resposta do aluno) pode embasar melhor o 

tutor para provocar um debate. 

 

5.3 A Questão de Pesquisa 
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Considerando nossas análises e os resultados apresentados nesta 

pesquisa, acreditamos ser possível responder a nossa questão de pesquisa, 

Quais são as tipologias mais frequentes que emergem nas discussões, 

fornecendo elementos para observarmos o pensamento crítico nos atores? 

Como discutido anteriormente, o pensamento crítico é um processo que 

desafia o indivíduo a usar o pensamento reflexivo, razoável, racional 

(ARDINGTON, 2010) para a interpretação e a avaliação das informações. O 

nosso modelo nos forneceu a informação de que a Descrição Metodológica 

(Dm), Exemplo Baseado em Conteúdo (Ej), e o Exemplo Baseado na 

Experiência (Ep) são os aspectos discursivos utilizados pelos alunos, e 

dirigidos principalmente ao tutor, que mais surgiram com contribuição positiva 

para os resultados. 

É importante observar que esses aspectos poderiam tanto ser fruto de 

um pensamento profundo como de um pensamento superficial. Um exemplo de 

Descrição Metodológica que não contribuiu com a discussão, sendo 

categorizada como pensamento superficial, foi a interação dezenove do 

problema 3, onde Luís propõe uma ideia falsa de repartir a pedra em pedaços 

que não satisfazem o enunciado; outro exemplo de pensamento superficial e  

tipologia Baseada na Experiência (Ep) ocorreu na interação oito do problema 4, 

em que também temos uma ideia falsa apresentada por Fábio a respeito da 

diferença de 50g. Assim, as tipologias tanto podem ser caracterizadas como 

pensamento profundo, que contribuem de forma positiva para a discussão 

como pensamento superficial que não contribuem; entretanto, Descrição 

Metodológica, Exemplo Baseado na Experiência e Exemplo Baseado em 

Conteúdo são as tipologias mais frequentes que emergiram nas discussões em 

nossa pesquisa. 

 

5.4 Trabalhos Futuros 

Observamos que o modelo possui restrições e acreditamos que uma 

revisão das tipologias seja necessária. Sentimos a necessidade de ampliar as 

tipologias que descrevem pensamento superficial x pensamento profundo. Do 

mesmo modo, entendemos que é necessário discriminar algumas tipologias 

que caracterizam uma interação social para que se possa diferenciar as de 



131 
 

 

etiqueta, que fazem parte do convívio no nosso dia a dia, daquelas que podem 

motivar um debate ou gerar uma discussão. Também percebemos a 

necessidade de caracterizar uma intervenção repetida em diferentes pontos do 

fórum, pois tal intervenção, apesar de ser repetida, pode desencadear a partir 

do ponto em que for inserida, uma releitura e uma alteração na dinâmica do 

fórum.  

No transcorrer da pesquisa, nos deparamos ainda com outras 

possibilidades que seriam interessantes para outra pesquisa. Uma delas seria 

a abertura do Fórum de Discussão para todos os sujeitos, cegos, surdos e sem 

limitações sensoriais, aumentando o fator de inclusão social. Outra 

possibilidade seria efetuar uma análise comparativa entre os três tipos de 

sujeitos: cegos, surdos e sem limitações sensoriais.  

O fato de utilizarmos um AVA com código aberto e usarmos tipologias 

para estudarmos as interações, também nos leva a propor uma automatização 

na avaliação dos Fóruns; primeiro, quantificando usuários e interações e 

segundo, utilizando técnicas de programação em linguagem natural (um ramo 

da inteligência artificial), automatizando parte da avaliação qualitativa 

(aplicação das tipologias). Também percebemos que o uso dos Fóruns de 

Discussão pode ser utilizado como recurso complementar às atividades 

exigidas em sala de aula regular,de forma a potencializar os debates.  Ainda há 

um longo caminho a ser percorrido e outras ideias surgirão para analisar fóruns 

de discussão. Acreditamos que esta pesquisa tenha dado uma pequena 

parcela de contribuição nesse longo percurso. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A –Modelo de análise do conteúdo das mensagens trocadas 

no fórum de discussão 

Vilela, Pennino e Maia (2005) (vide quadro 1) apresentam em seu 

trabalho as interações em fórum de discussão, propondo formas de aumentar 

as interações com atuação maior do professor, uma vez que, segundo os 

autores mostraram, a presença deste nas discussões aumenta a interatividade 

o que pode conduzir a uma aprendizagem melhor do assunto em discussão no 

fórum, também investigado por Ramos, (2005) que estudou a aprendizagem de 

forma cooperativa/colaborativa e o papel exercido pelo tutor como mediador do 

fórum de discussão. 

A partir de 2007, uma quantidade maior de estudos, tanto sobre 

interação como aprendizagem em fóruns, começa a ser produzida, fornecendo 

uma indicação de que a ferramenta fórum tende a se consolidar como um 

espaço de interação e aprendizagem por meio da cooperação/colaboração. Em 

linhas gerais, podemos descrever os trabalhos como o de Bruno e Hessel 

(2007) que discutem os fóruns de discussão como espaços de aprendizagem e 

aprendizagem colaborativa por meio de interações no ambiente. 

No mesmo ano, Linden (2007) apresenta o Di@loga –software para ser 

incorporado ao MOODLEcom o objetivo de auxiliar na categorização das 

mensagens -que trata da informatização da avaliação de aprendizagem em 

fórum, no qual os relatórios apresentados pela ferramenta referem-se mais a 

quantidades do que à qualidade das mensagens, porém o software apresenta 

subsídios para o professor categorizar as mensagens no momento em que as 

avalia, tendo assim, uma avaliação qualitativa das mensagens. 

Caldeira (2007) retoma a discussão sobre a importância da utilização 

das ferramentas de comunicação para o processo de avaliação de 

aprendizagem enquanto Regis (2007) e Oliveira (2007) discutem a 

interatividade e a colaboração como fatores necessários para aprendizagem 

em ambientes virtuais e Linden (2008) retoma o Di@loga, já discutido acima, 

aplicado ao ambiente virtual de aprendizagem moodle. Santos et al (2009) 

apresenta uma ferramenta teórica a ser utilizada em fórum de discussão 

chamada estilo cognitivo, que está relacionado ao modo de percepção dos 
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dados e a formulação do conhecimento a partir desses dados, o que conduziria 

a construção de uma estratégia de aprendizagem que produzisse uma 

abordagem mais eficaz, pois estaria mais direcionada ao perfil do aluno. Seu 

trabalho apresenta uma proposta, embora simples, de categorização de 

mensagens no fórum. 

Medeiros e Nascimento (2009) discutem a interatividade em fórum de 

discussão apresentando alguns modelos das interações que trazem 

implicitamente uma categorização de mensagens de uma forma bem 

simplificada. Bicalho (2010) estudou o desenvolvimento de práticas 

argumentativas em fórum de discussão e Otero e Ribeiro (2011) analisam as 

interações ocorridas em fórum de discussão utilizando um modelo cujos 

quesitos são Qualidade, Relevância, Quantidade e Forma propostos por Ho e 

Swan (2007apud OTERO; RIBEIRO, 2011, p. ). 

 



APÊNDICE B – Integra dos Fóruns de Discussão 

 

Atividade 1 

Imagine um triângulo formado por números. O topo desse triângulo é formado apenas pelo 
número 1. A linha abaixo é formada pelos números 1 e 1. A terceira linha é formada pelos 
números 1, 2 e 1, nessa ordem. A quarta linha é formada pelos números 1, 3, 3 e 1, nessa 
ordem. A quinta linha é formada pelos números 1, 4, 6, 4 e 1 nessa ordem e assim por diante. 
Por quais números será formada a sexta linha? E a próxima? Tente encontrar um padrão na 
soma dos números das linhas. 
Estamos esperando a sua participação! 
por Fábio - quinta, 12 maio 2011, 00:20 
Usei o seguinte raciocínio: 
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
Todos começam com 1 e terminam com 1 portanto é so somar o primeiro com o segundo o 
segundo com o terceiro e assim por diante 
Exemplo: Fileira 4 
1 4 6 4 1 
Fileira 5 
Começa com 1 
1+4=5 
4+6=10 
6+4=10 
4+1=5 
E termina com o 1 também. 
1 5 10 10 5 1 
Espero ter acertado abraços. 
Teorema de Pascal se não me falha a memória e é do 2º ano lembro do Alves explicando isso 
=) 
Fábio - 3 ano E 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 13 maio 2011, 11:43 
Parabéns Fábio, muito boa sua solução, mas você ainda não respondeu a segunda parte que 
fala sobre os números nas linhas. 
Aproveito para solicitar de você que preencha o 3o termo de consentimento livre e esclarecido. 
 
Oswaldo 
por Fábio - sábado, 14 maio 2011, 00:14 
6 linha = 1 5 10 10 5 1 
7 linha = 1 6 15 20 15 6 1 
Coloquei no meio do exercicio ai nao dava para ver mesmo kkkk 
por Fernando - domingo, 15 maio 2011, 19:17 
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 9 8 5 1 
1 6 12 12 10 6 1 
fiz até aqui pois fiquei na duvida de posso utilizar dezena. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - segunda, 16 maio 2011, 08:09 
Olá Feernando, 
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Pela sua resposta vi que você leu a questão referente a 1a parte, a que relaciona linhas 
diferentes (quando ele fala em próxima linha), mas dê uma olhadinha, parece que há uma 
segunda questão. 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - segunda, 16 maio 2011, 08:06 
Olá Fernando, 
Muito bom Fernando mas você poderia me explicar melhor como você chegou nessas linhas? 
Com relação a dezena, por que você acha que não? 
por Fernando - segunda, 16 maio 2011, 20:14 
Bom, quando se olha transversalmente da direita para a esquerda pelos números que são 
dados, se percebe que é uma seqüência de números, em minha opinião é uma forma diferente 
de expressar as tabuadas se excluirmos a primeira linha transversal da esquerda para direita ( 
linhas de seqüência 1 ) assim podemos ter uma espécie de tabuada onde é só seguir a 
sequencia se multiplicando o numero. ex: 4 + 4 = 8 + 4 = 12 e assim por diante em todas as 
linhas. 
por Fernando - segunda, 16 maio 2011, 20:17 
Fiquei com duvidas se poderia usar dezenas pois não se restringe e também não se menciona 
se era para ser usado números de 1 a 9 por isso surgiu a duvida. 
por Bruna - sábado, 21 maio 2011, 12:33 
                  1 
               1  2  1 
             1  3  3  1 
           1  4  6  4  1 
        1  5  10  10  5  1 
     1  6  15  20  15  6  1 
Não sei explicar direito, mas pelo meu raciocínio vou tentar explicar o que fiz. 
As pontas são sempre 1. Pelo fato de ser um triângulo a cada linha aumenta a quantidade de 
números, acrescida de um numero. Por exemplo 1ª linha é um número, 2ª dois números. 
Eu resolvi somando as pontas dos números 1 com o mais próximo, no que se soma as pontas 
dos dois lados e depois somei o meio, e assim vai formando o resultado sempre somando o 
que está ao lado. Por exemplo na 7°linha resultou de 1+5= 6 ( e repete na outra ponta) 
5+10=15 e depois 10+10=20 que é a soma dos numeros que dividem o triângulo, esse é o 
único número que não se repete, por ser a última soma, a do meio. 
È isso Prof. 
Beeijitos. 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - terça, 24 maio 2011, 10:53 
Muito boa sua resposta Bruna, mas falta ainda a 2a parte da questão. Dê mais uma lida no 
problema, veja se você percebe o que é pedido. 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - quinta, 18 agosto 2011, 20:43 
E aí pessoal, estou aguardando... 
por Fernando - quinta, 10 novembro 2011, 18:25 
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1  
1 4 6 4 1 
1 5 9 8 5 1 
1 6 12 12 10 6 1  
1 7 15 16 15 12 7 1  
1 8 18 20 20 18 14 8 1 
1 9 21 24 25 24 21 16 9 1 
1 10 24 28 30 30 28 24 18 10 1 
1 11 27 32 35 36 35 32 27 20 11 1 
Bom usei o seguinte peguei os numeros transversais e fui multiplicando como se fosse uma 
tabuada chegando assim em na sequencia acima. 
bom saiu da ordem que eu coloquei mas se colocar esta sequencia em forma de piramide vai 
exemplificar o que eu falei na explicação 
 
por Sayurii - sábado, 12 novembro 2011, 19:42 
Montando a piramide de acordo com os valores dado no problema percebi que é o triangulo de 
Pascal e que casa linha da piramide de Pascal segue o binômio de Newton. 
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Ex:Para saber a linha 2  
(a+b)elevado a 2-1= 1a + 1b 
Sendo assim a razão entre as somas dos números é 1 sendo somado ao expoente. Sendo que 
os números que compõe o triangulo de Pascal são os números que acompanham as letra a e 
b. 
Como o problema pede a 6° linha seria 
(a+b)elevado a 6-1= 1a5+5a4b+10a3b2+10a2b3+5ab4+1b5 
Então a linha 6 teria os seguintes números:  
1 5 10 10 5 1 e a próxima linha seria: 
1 6 15 20 15 6 1 

por Sayurii - sábado, 12 novembro 2011, 19:43 

na minha respostas os números que estão depois da letra são os expoentes, mas é que eu não 
consegui colocar em sob-escrito. 

por Fábio - domingo, 13 novembro 2011, 19:43 
Gostei da lógica matématica foi a mesma coisa que eu fiz de forma diferente kkk, por isso que 
matemática se torna uma ciência onde se chega ao resultado de diversas formas. 
Professor kkkk não encontrei outra forma de resolve-lo sem ser a de la de cima abraços 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - segunda, 14 novembro 2011, 07:31 
Olá Fernando, 
Pode me explicar como vc obteve cada elemento desta linha? 
1 5 9 8 5 1 
Depois esta: 
1 6 12 12 10 6 1 
Ainda não entendi seu raciocínio 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - segunda, 14 novembro 2011, 07:39 
Parabéns Sayuri, 
A primeira parte está correta, mas veja que há uma segunda parte. é só ler com cuidado. 

por Luis - quarta, 16 novembro 2011, 16:06 
Então, meu raciocinio foi o mesmo do Fábio. 
 
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 
1 7 21 35 35 21 7 1 
e assim por diante, sempre somando os numeros a partir do 3º algarismo, e no 2 º algarismo 
da piramide sempre acrescentado +1. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 19 novembro 2011, 22:25 
Exatamente Sayuri, mas ainda falta uma parte... 
 

Atividade 2  

Uma pizzaria tem uma pizza padrão de queijo e tomate. Um cliente pode acrescentar até duas 
coberturas: presunto e calabresa, em toda a pizza ou somente na metade. Enumere e 
descreva todas as possíveis escolhas diferentes que o cliente pode pedir. 

 
Quem pode iniciar a solução? 
 
por Fábio - segunda, 6 junho 2011, 22:38 
Eu tento iniciar kkkkkkkk, vamos ver se acerto se eu errar avisa professor que tento de novo: 
Pizza padrão queijo e tomate, ele pode pedir a pizza assim, sem cobertura 
Em toda a pizza - queijo, tomate, presunto e calabresa 
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Em toda a pizza - queijo, tomate e presunto 
Em toda a pizza - queijo, tomate e calabresa 
Em metade da pizza - queijo tomate, presunto e calabresa e a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo tomate e presunto e a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo, tomate e calabresa e a outra sem cobertura 
Em metade da pizza - Queijo tomate e calabresa e, na outra metade, queijo tomate e presunto 
Acho que temos essas possibilidades kkk eu sei que tem uma equação por tras mas nao 
encontrei kkkkkkk são:  8 possibilidades 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - terça, 7 junho 2011, 17:37 

Boa resposta Fábio, 
Será que você não consegue encontrar mais possibilidades? 
Tente mais um pouco. 
E o restante, pessoal, não vão tentar resolver? 

por Fábio - quarta, 8 junho 2011, 23:18 
A minha dúvida foi a seguinte se eu posso separar o tomate do queijo, porque esta é a pizza 
padrão. Se eu puder separar o tomate do queijo encontro mais possibilidades, caso nao possa, 
estão todas as possibilidades que encontrei 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 12 junho 2011, 20:12 

Caro Fábio, 
Trata-se de um problema aberto, portanto você parte de uma hipótese e formula uma solução 
qualquer. Procure cobrir a maior quantidade possível de respostas 
 
por Fábio - quarta, 15 junho 2011, 00:15 

Acredito que a palavra padrão esteja falando que o queijo e o tomate estão presente em todas, 
na minha interpretação, continuo com as 8 possibilidades 
 
por Hugo - quarta, 15 junho 2011, 11:40 
Olá Fábio 
bom dia. 
Pois então, não importa como ela é feita, o importante que percebi e montar. 
mas emfim, eu acho que as duas  possibilidade são viável. 
por que  como diz no exercício temos que montar vários sabores. 
 até mais. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:18 

Muito bom Hugo, gostei da sua observação interagindo com o Fábio. 
Parabéns 

por Roberto - quarta, 8 junho 2011, 20:09 
1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo e tomate presunto 
3°Queijo e tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7°½ Tomate ½ calabresa e queijo 
8°½ Tomate ½ presunto e queijo 
9°½ Queijo ½ presunto e tomate 
10°½ Queijo ½ calabresa e tomate 
11°½ Queijo e ½ tomate 
12° Calabresa e presunto com ½ Queijo e tomate 
Com a pizza padrão deu um total de 12 possibilidades diferentes que o cliente possa escolher. 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 12 junho 2011, 20:13 

Muito boa sua resposta Roberto, será que não há mais possibilidades? 

por Gabriel - quarta, 8 junho 2011, 20:32 
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1º Queijo – tomate – Inteira 
2º Queijo – tomate calabresa – Metade 
3º Queijo – tomate – calabresa – Inteira 
4º Queijo – tomate – presunto – Metade 
5º Queijo – tomate – presunto – Inteira  
6º Queijo – tomate – calabresa e presunto – Metade  
7º Queijo – tomate – calabresa e presunto – Inteira 
8º Queijo – tomate –calabresa e a outra metade sem 
9º Queijo – tomate – presunto e a outra metade sem 
Total: 9 opções  
Achei só 9 professor =/ 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 12 junho 2011, 20:14 

Muito boa resposta Gabriel, consegue pensar em mais possibilidades? 

por Roberto - quarta, 8 junho 2011, 20:39 
Caso eu estiver errado na minha 1° resposta 
1°Queijo e tomate, presunto e calabresa 
2°Queijo, tomate e presunto 
3°Queijo, tomate e calabresa 
5°Padrão- Queijo e tomate 
6°Queijo e tomate, ½ presunto e calabresa 
7° queijo e tomate, 1/2 presunto 
8° Queijo e tomate, 1/2 calabresa 
Caso eu estiver errado na minha 1° resposta 
Da um total de 8 possibilidades diferentes que o cliente possa escolher. 
Por que a questão pede assim, você pode acrescentar até duas coberturas 
E a pizzaria tem uma pizza padrão e o cliente pode acrescentar até duas coberturas 

por Fábio - quarta, 8 junho 2011, 23:18 
Roberto, acho que a sua duvida foi a mesma que a minha, será que podemos separar o queijo 
do tomate, porque você deu as duas respostas e acredito que a sua duvida foi a mesma que a 
minha, estou correto??? 
Boa noite 

por Roberto - quinta, 9 junho 2011, 19:16 

Sim,Sr.Fábio , foi pela pergunta,que fala que o  pizzaiolo   usa como padrão o queijo e o 
tomate,ae eu já pensei que eles tinham que ficar em todas as pizzas; 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 12 junho 2011, 20:15 

Excelente interação entre ambos, continuem, poderão encontrar outras possibilidades... 

por Fernando - segunda, 13 junho 2011, 20:08 

Duvida: quando se fala em cobertura, se refere ao recheio da pizza ou seria uma cobertura por 
cima do queijo? 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:17 

Olá Fábio, 
Interessante sua observação, mas recheio e cobertura são palavras distintas concorda? 
Entretanto, sua colocação parece abrir novas possibilidades. 
Continue, agora considerando as duas hipóteses. 

por Fernando - segunda, 13 junho 2011, 20:24 

Vou responder como se fosse a as pizzas que compramos no dia a dia. 
Queijo e tomante em toda a pizza 
1/2 queijo e tomate, 1/2 calabreza 
1/2 queijo e tomate, 1/2 presunto 
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como é dito no problema que tem que ser ´´em toda a pizza ou somente na metade``acredito q 
tenha somente essas opçoes. 

por Fábio - quarta, 15 junho 2011, 00:14 

E se eu quiser misturar o presunto com a calabresa, ai teremos mais possibilidades porque eu 
posso pedir presunto e calabresa juntos e fica bom em =) acho que tem mais possibilidades 
Fernando 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:21 

isso Fábio, agora enumere as outras possibilidades 

por Fernando - sábado, 18 junho 2011, 19:58 

No entanto, se colocarmos o recheio de calabresa com presunto já sairia da pizza padrão de 
queijo com tomate. Porem ficaria legal um pizza dessa 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:20 

Se você fosse cliente e pudesse pedir da forma que quisesse, como você montaria a pizza? 

por Fernando - sábado, 18 junho 2011, 20:10 

2 pedaços queijo e tomate  
2 pedaços queijo com presunto e tomate 
2 pedaços queijo com calabresa e tomate 
2 pedaços queijo com calabresa, presunto e tomate 

por Hugo - domingo, 19 junho 2011, 10:10 
Olá Fernando 
bom dia. 
Como disse aos nossos professores. 
Dependendo de gosto ou pizzaria pode-se montar vários sabores. 
E pelo que percebo o seu também ta certo. 
agora questão que faço para todos é: 
Sabemos que existe gvários tipo de sabores, então  o que devemos fazer com todos  estes tipo 
de sabores que apresentamos? 
ABs e tenham bom final de semana. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 19 junho 2011, 22:27 

O que vocês devem fazer é enumerar a maior quantidade possível de possibilidades, alguém 
consegue juntar a resposta de todos e ainda verificar se falta alguma? 

por Hugo - segunda, 20 junho 2011, 21:48 
Olá Osvaldo 
A ideia e boa. 

por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 14:12 

de acordo com as respostas e com o professor Oswaldo se puder tirar e colocar o queijo e o 
tomate eu consegui achar 107 modos diferentes. 
sendo: 
 
- Inteira queijo; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate; 
- 1/2 queijo, 1/2 presunto; 
- 1/2 queijo, 1/2 calabresa; 
- 1/2 queijo, 1/2 queijo e presunto; 
- 1/2 queijo, 1/2 queijo e tomate; 
- 1/2 queijo, 1/2 queijo e calabresa; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate e presunto; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate e calabresa; 
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- 1/2 queijo, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate, calabresa e queijo; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate, presunto e queijo; 
- 1/2 queijo, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo, 1/2 tomate, presunto, queijo e calabresa; 
- inteira tomate; 
- 1/2 tomate, 1/2 presunto; 
- 1/2 tomate, 1/2calabresa, 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo e presunto; 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo e tomate; 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo e calabresa; 
- 1/2 tomate, 1/2 tomate e presunto; 
- 1/2 tomate, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo, presunto e tomate; 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo, calabresa e tomate; 
- 1/2 tomate, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 tomate, 1/2 queijo, tomate, presunto e calabresa; 
- inteira presunto; 
- 1/2 presunto, 1/2 calabresa; 
- 1/2 presunto, 1/2 queijo e presunto; 
- 1/2 presunto, 1/2 queijo e calabresa; 
- 1/2 presunto, 1/2 tomate e queijo; 
- 1/2 presunto, 1/2 tomate e presunto; 
- 1/2 presunto, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 presunto, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 presunto, 1/2 queijo, tomate e presunto; 
- 1/2 presunto, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 presunto, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 presunto, 1/2 queijo, presunto, tomate e calabresa; 
- inteira calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 presunto e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo e presunto; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo e tomate; 
- 1/2 calabresa, 1/2 tomate e presunto; 
- 1/2 calabresa, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo, tomate e presunto; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 calabresa, 1/2 queijo, tomate, presunto e calabresa; 
- inteira queijo e tomate 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 queijo e presunto; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 queijo e calabresa; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 presunto e tomate; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 queijo, presunto e tomate; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo e tomate, 1/2 queijo, tomate, calabresa e queijo; 
- inteira queijo e presunto; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 queijo e calabresa; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 tomate e presunto; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 tomate, calabresa e presunto; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 queijo, calabresa e presunto; 
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- 1/2 queijo e presunto, 1/2 queijo tomate e presunto; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo e presunto, 1/2 queijo, tomate, presunto e calabresa; 
- inteira tomate e calabresa; 
- 1/2 tomate e calabresa, 1/2 queijo, tomate e presunto; 
- 1/2 tomate e calabresa, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 tomate e calabresa, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 tomate e calabresa, 1/2 queijo, presunto, calabresa e tomate; 
- inteira calabresa e queijo; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 tomate e presunto; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 queijo, calabresa e presunto; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 queijo, tomate e presunto; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo e calabresa, 1/2 queijo, tomate, presunto e calabresa; 
- inteira tomate e presunto; 
- 1/2 tomate e presunto, 1/2 tomate e calabresa; 
- 1/2 tomate e presunto, 1/2 queijo, presunto e tomate; 
- 1/2 tomate e presunto, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 tomate e presunto, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 tomate e presunto, 1/2 queijo, tomate, calabresa e presunto; 
- inteira queijo, tomate e presunto; 
- 1/2 queijo, tomate e presunto, 1/2 queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo, tomate e presunto, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo, tomate e presunto, 1/2 tomate, presunto e queijo; 
- 1/2 queijo, tomate e presunto, 1/2 tomate, queijo, presunto e calabresa; 
- inteira queijo, tomate e calabresa; 
- 1/2 queijo, tomate e calabresa, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo, tomate e calabresa, 1/2 tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo, tomate e calabresa, 1/2 queijo, presunto, calabresa e tomate; 
- inteira queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 queijo, presunto e calabresa, 1/2 tomate, queijo, presunto e calabresa; 
- inteira tomate, presunto e calabresa; 
- 1/2 tomate, presunto e calabresa, 1/2 queijo, presunto e calabresa; 
- 1/2 tomate, presunto e calabresa, 1/2 queijo, presunto, tomate e calabresa; 
- inteira queijo, presunto, tomate e calabresa. 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 20 agosto 2011, 17:49 

Parabéns Sayurii, 
É um belo número, acha possível ter mais alguma? 

por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 17:54 

foi o maximo que consigui, até tentei fazer mais, mas acaba se repitindo 

por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 19:35 
consegui fazer mais algumas combinações, cheguei a 120: 
1- inteira queijo 
2- 1/2 queijo-1/2 presunto 
3- ½ queijo- ½ calabresa 
4- ½ queijo- ½ tomate 
5- ½ queijo- ½ queijo e presunto 
6- ½ queijo- ½ queijo e calabresa 
7- ½ queijo- ½ queijo e tomate 
8- ½ queijo-1/2 presunto e calabresa 
9- ½ queijo-1/2 presunto e tomate 
10- ½ queijo-1/2 calabresa e tomate 
11- ½ queijo- ½ queijo, presunto e calabresa 
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12- ½ queijo-1/2 queijo, presunto e tomate 
13- ½ queijo- ½ presunto, calabresa e tomate 
14- ½ queijo- ½ queijo, tomate e calabresa 
15- ½ queijo- 1/2 queijo, presunto, calabresa e tomate 
16- ½ presunto- ½ calabresa 
17- ½ presunto- ½ tomate 
18- inteira presunto 
19- ½ presunto – ½ queijo e presunto 
20- ½ presunto- ½ queijo e calabresa 
21- ½ presunto- ½ queijo e tomate 
22- ½ presunto-1/2 presunto e calabresa 
23- ½ presunto- ½ presunto e tomate 
24- ½ presunto- ½ calabresa e tomate 
25- ½ presunto-1/2 queijo, presunto e tomate 
26- ½ presunto-1/2 queijo, presunto e calabresa 
27- ½ presunto-1/2 presunto, calabresa e tomate 
28- ½ presunto- ½ queijo, tomate e calabresa 
29-1/2 presunto-1/2 queijo, tomate, calabresa e presunto 
30- ½ tomate-1/2 calabresa 
31- inteira tomate 
32- ½ tomate-1/2 queijo e presunto 
33-1/2 tomate-1/2 queijo e calabresa 
34-1/2 tomate-1/2 queijo e tomate 
35- ½ tomate-1/2 presunto e calabresa 
36- ½ tomate-1/2 presunto e tomate 
37- ½ tomate- ½ calabresa e tomate 
38- ½ tomate-1/2 queijo, presunto e tomate 
39- ½ tomate-1/2 queijo, presunto e calabresa 
40- ½ tomate-1/2 presunto, calabresa e tomate 
41- ½ tomate-1/2 queijo, tomate e calabresa 
42- ½ tomate-1/2 queijo, tomate, calabresa e presunto 
43- inteira calabresa 
44- ½ calabresa-1/2 queijo e presunto 
45- ½ calabresa-1/2 queijo e calabresa 
46- ½ calabresa-1/2 queijo e tomate 
47- ½ calabresa- ½ presunto e calabresa 
48- ½ calabresa- ½ presunto e tomate 
49-1/2 calabresa- ½ calabresa e tomate 
50- ½ calabresa- ½ queijo, presunto e tomate 
51- ½ calabresa- ½ queijo, presunto e calabresa 
52- ½ calabresa- ½ presunto, calabresa e tomate 
53- ½ calabresa- ½ queijo, tomate e clabresa 
54- ½ calabresa- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
55- inteira queijo e presunto 
56- ½ queijo epresunto- ½ queijo e calabresa 
57- ½ queijo e presunto-1/2 queijo e tomate 
58- ½ queijo e presunto- ½ presunto e calabresa 
59- ½ queijo e presunto-1/2 presunto e tomate 
60- ½ queijo e presunto-1/2 calabresa e tomate 
61- ½ queijo e preunto-1/2 queijo, presunto e tomate 
62- ½ queijo e presunto- ½ queijo, presunto e calabresa 
63- ½ queijo e presunto-1/2 presunto, calabresa e tomate 
64- ½ queijo e presunto- ½ queijo, tomate e calabresa 
65- ½ queijo e presunto-1/2 queijo, tomate, calabresa e presunto 
66- inteira queijo e tomate 
67- ½ queijo e tomate- ½ queijo e calabresa 
68- ½ queijo e tomate- ½ presunto e calabresa 
69-½ queijo e tomate- ½ presunto e tomate 
70- ½ queijo e tomate- ½ calabresa e tomate 
71- ½ queijo e tomate- ½ queijo, presunto e tomate 
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72- ½ queijo e tomate- ½ queijo, presunto e calabresa 
73- ½ queijo e tomate- ½ presunto, calabresa e queijo 
74- ½ queijo e tomate- ½ queijo, tomate e calabresa 
75-½ queijo e tomate- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
76- inteira queijo e calabresa 
77- ½ queijo e calabresa- ½ presunto e calabresa 
78- ½ queijo e calabresa- ½ presunto e tomate 
79- ½ queijo e calabresa- ½ calabresa e tomate 
80- ½ queijo e calabresa- ½ queijo, presunto e tomate 
81- ½ queijo e calabresa- ½ queijo, presunto e calabresa 
82- ½ queijo e calabresa- ½ presunto, calabresa e tomate 
83- ½ queijo e calabresa- ½ queijo, tomate e calabresa 
84- ½ queijo e calabresa- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
85- ½ presunto e tomate- ½ presunto e calabresa 
86- inteira presunto e tomate 
87- ½ presunto e tomate- ½ calabresa e tomate 
88- ½ presunto e tomate- ½ queijo, presunto e tomate 
89- ½ presunto e tomate- ½ queijo, presunto e calabresa 
90- ½ presunto e tomate- ½ presunto, calabresa e tomate 
91- ½ presunto e tomate- ½ queijo, tomate e calabresa 
92- ½ presunto e tomate- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
93- inteira presunto e calabresa 
94- ½ presunto e calabresa- ½ calabresa e tomate 
95- ½ presunto e calabresa- ½ queijo, presunto e tomate 
96- ½ presunto e calabresa- ½ queijo, presunto e calabresa 
97- ½ presunto e calabresa- ½ presunto, calabresa e tomate 
98- ½ presunto e calabresa- ½ queijo, tomate e calabresa 
99- ½ presunto e calabresa- ½ queijo, tomate, presunto e calabresa 
100- inteira calabresa e tomate 
101- ½ calabresa e tomate- ½ queijo, presunto e tomate 
102- ½ calabresa e tomate- ½ queijo, presunto e calabresa 
103 ½ calabresa e tomate- ½ presunto, calabresa e tomate 
104- ½ calabresa e tomate- ½ queijo, tomate e calabresa 
105- ½ calabresa e tomate- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
106- inteira queijo, presunto e tomate 
107 ½ queijo, presunto e tomate- ½ queijo presunto e calabresa 
108- ½ queijo, presunto e tomate- ½ presunto, calabresa e tomate 
109- ½ queijo, presunto e tomate- ½ queijo, tomate e calabresa 
110 ½ queijo, presunto e tomate- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
111- inteira queijo, presunto e calabresa 
112- ½ queijo, presunto e calabresa- ½ presunto, calabresa e tomate 
113- ½ queijo, presunto e calabresa- ½ queijo, tomate e calabresa 
114- ½ queijo, presunto e calabresa- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
115- inteira presunto, calabresa e tomate 
116- ½ presunto, calabresa e tomate- ½ queijo, tomate e calabresa 
117- ½ presunto, calabresa e tomate- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
118- inteira queijo, tomate e calabresa 
119- ½ queijo, tomate e calabresa- ½ queijo, tomate, calabresa e presunto 
120- inteira queijo, tomate, calabresa e presunto 

por Luís - segunda, 22 agosto 2011, 13:31 

Parabéns Karol, fiquei o fds inteiro pensando no q eu poderia fazer, ou combinar. Li todos os 
comentários e n conseguia achar mais possiblidades. Mas eu estava me baseando nos 
recheios q estão ditos como "Padrão". Entao eu empre parava nas 8... Vou ver se consigo 
achar mais... 

por Sayurii - segunda, 22 agosto 2011, 16:25 

eu também estava me baseando no padrão, mas como eu li todas as respostas, percebi que 
poderia tirar e colocar todos os recheios... 



148 
 

 

por Fábio - segunda, 22 agosto 2011, 22:39 

Acho que era o que o professor queria kkkkkk professor se conseguir mais de 130 pode parar 
kkkkkkkkkk de que sala você é Sayurii? 

por Sayurii - terça, 23 agosto 2011, 20:08 
sou do 3º A.. 

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? 

por Fernando - segunda, 13 junho 2011, 20:14 

Deve ser cortada em quarenta pedaços iguais de 1 Kg, assim ele pode pesar de 1 em 1 ate 
chegar ao peso q deseja. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:23 

Muito bom, mas será que não há outra forma de repartir a pedra? 

por Fábio - quarta, 15 junho 2011, 00:06 

Como os objetos possuem valores inteiros eu posso cortar a pedra em 20 pedaços de 2 kilos 
cada um. Ai ela vai pesar de 2 em 2 se equilibrar ele tem um peso par se ela ficar um pouco 
desequilibrada eu encontro os valores impares. 40 pedaços daria um trabalho então estou 
evitando a fadiga kkkkkk 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:24 

Muito bom, interessante e diferente a sua resposta será que não há outras? 

por Gabriel - sábado, 18 junho 2011, 21:05 

Pode ter essas 2 opções do Fábio 
e também colocar 4 pedras de peso de 5 quilos de cada lado da balança 

por Fábio - domingo, 19 junho 2011, 16:59 

Se eu colocar pedras de 5 kilos, como eu vou encontrar um valor de 1 kilo ou de 2 kilos, vai se 
tornar impossivel saber se tem 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos ou até 4 kilos 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 19 junho 2011, 22:32 

Fábio, 
Sua observação a respeito da solução apresentada pelo Gabriel foi correta e pertinente. 
Aproveitem todos para apresentar outras soluções 

por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 14:30 

Minha resolução seria cortar em 40 pedaços de 1 Kg, assim como a resposta do Fernando, 
mas poderia ser também de outra maneira. 
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poderia cortar a pedra em 11 pedaços: 
- 2 pedaços de 1 Kg 
- 2 pedaços de 2 Kg  
- 2 pedaços de 3 Kg 
- 2 pedaços de 4 Kg 
- 2 pedaços de 5 Kg  
- 1 pedaço de 10 kg. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 20 agosto 2011, 17:54 

Muito boa resposta Sayurii, mas será que não é possível repartir em uma quantidade menor 
que 11? 
abraços. 

por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 19:45 

pode ser diminuido para 10: 
-2 pedaços de 1 kg 
-2 pedaços de 2 kg 
-2 pedaços de 3 kg 
-2 pedaços de 4 kg 
-2 pedaços de 10 kg 
 
ou para 9 
- 2 pedaços de 1 kg 
- 2 pedaços de 3 kg 
- 3 pedaços de 4 kg 
-2 pedaçosde 10 kg 
 

por Fernando - domingo, 30 outubro 2011, 21:24 

cheguei a mesma conclusão que os colegas acima.  
da para fazer a seguinte divisao tambem: 
10 pedaços de 1 kg. 
4 pedaços de 5 Kg. 
1 pedaço de 10 Kg 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - segunda, 7 novembro 2011, 16:18 

Olá Fernando, 
Parabéns, é uma solução diferente, você consegue encontrar mais soluções? É possível 
repartir a pedra em quantidade menor de pedaços? Repare que você conseguiu usar 15 
pedaços. Seus colegas conseguiram menos? A resposta deles está correta? 

por Fernando - segunda, 7 novembro 2011, 19:26 

Bom, creio q todas as respostas dadas até agora estão certas porem foram colocadas de uma 
maneira diferente em diversas variações nas quantidades porem os múltiplos bem similares 

por Fernando - segunda, 7 novembro 2011, 19:34 

no minimo terá que ter 1 pedaço de 1 Kg, 2 pedaços de 2 Kg e 1 de 5 Kg os demais podem 
variar o quanto quiser pode ser mais 3 pedaços de 10 Kg totalizando os 40 Kg. totalizando 7 
pedaços. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - terça, 8 novembro 2011, 19:24 

Parabéns, 
Chegou a um excelente resultado, mas será que não existe uma forma de repartir em 
quantidade menor de pedaços? 
E o restante do pessoal, não quer tentar? 
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por Fernando - quinta, 10 novembro 2011, 18:51 

bom,  
1 pedaço de 1 Kg 
2 pedaços de 2 Kg 
1 pedaço de 5 Kg 
1 Pedaço de 10 Kg 
1 pedaço de 20 Kg 
agora creio que menos que isso nao da  

por Fábio - domingo, 13 novembro 2011, 19:47 
Dessa forma acredito que conseguimos analisar qualquer valor com números inteiros. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - segunda, 14 novembro 2011, 07:42 

Parabéns Fábio e Fernando(rsrs)! Muito bom, 
Mas eu creio que ainda é possível dividir em pedaços menores..talvez 5 ou 4, ou outra maneira 
de dividir em 6. 
Tente mais um pouquinho... 

por Luís - quinta, 17 novembro 2011, 15:38 

-2 pedaços de 5KG 
-2 pedaços de 15KG 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 19 novembro 2011, 22:34 

Bom Luís, mas aí eu pergunto, como você pesa um objeto com um quilo?dois quilos? três 
quilos?quatro quilos? seis quilos? etc.. 

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - quinta, 24 novembro 2011, 08:53 

Ótimo pessoal, 
No primeiro problema vocês conseguiram até fazer a formalização do mesmo, assim houve 
uma resposta onde mostraram que os valores eram os coeficientes do binômio de Newton e 
formalizaram o padrão das linhas como potência de 2 
Neste problema, também é possível formalizar o peso de cada pedaço. Alguém já descobriu 
uma forma de como pesar e que conduzirá ao menor número de pedaços e consequentemente 
à sua formalização. Esse é o desafio. 
Alguém consegue? 
 

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. 
 
por Fernando - terça, 14 junho 2011, 20:20 

Podemos usar uma balança de pratos testando os sacos de de dois em dois até se achar o 
saco com menor peso.  
Ou pode-se usa uma balança de precisao onde o peso dos sacos com moedas verdadeiras 
deve ser de 500 gr. e os das moedas falsas deve ser de 450 gr.  

por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:30 

Caro Fernando, 
Boa a sua resposta, mas ela leva em consideração algo que não está dito. Leia o problema 
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com um pouco mais de cuidado. 
Ah, e não vale balança de precisão...rsrs 
 
por Fábio - quarta, 15 junho 2011, 00:09 

Coloca-se 2 sacos de um lado e 2 do outro, o que pesar menos você pega e coloca novamente 
um de cada lado, ai o que pesar menos é o saco de moedas falsas. Se na primeira tentativa 
eles se equilibrarem, o saco que ficou de fora é o falso 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 17 junho 2011, 09:30 

Boa a sua resposta, mas ela leva em consideração algo que não está dito. Leia o problema 
com um pouco mais de cuidado. 
 
por Fábio - domingo, 19 junho 2011, 16:55 

Se não pode ser usado balança de precisão, eu usaria uma balança normal e pesaria de 1 em 
1, em 5 ou menos tentativas encontraria o saco de moedas falsas 
 
por Fábio - domingo, 19 junho 2011, 20:34 

Vou ter que contar, muito engraçado kkkkk. Estava eu tomando banho e me veio outra 
resposta em relação ao problema entao vou postar 

Eu coloco 3 dos 5 sacos na balança. Se der 1500 g significa que so tem moedas verdadeiras, 
ai eu colocaria os outros 2 e analisaria qual teria 450g 

Se desse 1450g os 3 eu tiraria um, se desse 1000g o de moedas falsas estaria na minha mão 
se desse 950g eu tiraria mais um se sobrasse 450g na balança esse era o falso caso contrario 
o falso estava na minha mão. Assim em 3 movimentos descobriria qual era o falso 

 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - domingo, 19 junho 2011, 22:35 

Boas respostas mas prestem atenção ao enunciado...Quantas moedas tem em cada saco? 
 
por Fábio - segunda, 20 junho 2011, 00:06 

não tem exatamente 50 moedas, ele fala que tem mais de 50 moedas, mesmo assim vai 
ocorrer uma diferença de peso evidente, porque ele fala que em um dos sacos estao todas as 
moedas falsas, entao independente de quantas moedas tiver haverá uma diferença de 50g em 
um dos sacos 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sexta, 12 agosto 2011, 11:02 

Mostre como você percebe a diferença de 50g em um dos sacos.. 
 
por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 14:44 

Só terá diferença de 50g em um dos sacos se tiver 50 moedas, mas se cada saco tiver a 
mesma quantidade de moeda, terá diferença de peso igual a quantidade de moeda. 
Então se tiver a mesma quantidade de moeda, pesaria cada saco e o com menor peso é o de 
moedas falsas. 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 20 agosto 2011, 18:03 

Boa resposta Sayurii, mas o enunciado do problema fala que os sacos possuem mais que 50 
moedas cada um e não que os sacos possuem quantidades iguais de moeda.  
Os sacos com mesma quantidade de moeda é um problema semelhante, e você pode partir 
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dessa hipótese, mas deve considerar o enunciado que não permite afirmar isso, não é? 
abraços  
por Sayurii - sábado, 20 agosto 2011, 19:58 

pesando cada saco de uma vez, sera possivel obter o peso de cada saco, o saco que tiver um 
numero que nao termine com 0 é o de moedas falsas, pois qualquerquantidade de moeda 
verdadeira que estiver no saco o valor peso terminará com 0 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - terça, 23 agosto 2011, 17:59 

Olá Sayurii, 

Boa resposta, teu raciocínio é muito bom porém você esqueceu de um pequeno detalhe: e se o 
saco com moedas falsas contiver 60 moedas? 

E o restante pessoal, será que concorda com a resposta ? Será que não existem mais 
soluções? 

Abraços 
por Fernando - domingo, 30 outubro 2011, 21:36 
coloca-se 4 sacos na balança até que se chegue ao valor de 2000 gramas assim o 5º saco 
será o de moedas falsas. 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 19 novembro 2011, 22:42 

Bom Fernando, mas os sacos podem não ter a mesma quantidade de moedas, assim não 
saberíamos ainda se o 5o saco era o de moedas falsas ou não... 
 
por Luís - quinta, 17 novembro 2011, 15:46 

Eu pesaria todos os 5 sacos, e acharia o saco com moedas falsas usando o criterio de 
multiplos comuns. Moedas falsas pesam 9KG, portanto o saco com moedas falsas pesaria um 
equivalente a um multiplo de nove e os outros, multiplos de 10. 
 
por OSWALDO ORTIZ FERNANDES JUNIOR - sábado, 19 novembro 2011, 22:41 

Parabéns Luís, só tem um detalhe, não sabemos quantas moedas tem em cada saco, apenas 
que possuem grande quantidade. Assim um saco com 9 Kg poderia ter 900 moedas 
verdadeiras ou 1000 falsas correto? 
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ANEXO A – Modelo analítico  

 

Quadro 18 - Modelo Analítico: Habilidades Cognitivas 

Habilidades de Raciocínio Definições Indicadores 

Esclarecimento Elementar 

Observando e estudando um 
problema, identificando seus 
componentes, e observando 
suas ligações para aquisição 

de compreensão básica 

Identificando Elementos 
importantes 

Reformulando o problema 
Fazendo perguntas 

relevantes 
Identificando hipóteses 

previamente estabelecidas 

Esclarecimento profundo 

Analisando e compreendendo 
um problema levando a uma 
compreensão que lança luz 
sobre os valores, crenças e 

premissas nas quais se 
baseiam o problema 

Definindo os termos 
Identificando as premissas 
Estabelecendo critérios de 

referência 
Buscando informação 

especializada 

Inferência 

Indução e dedução, 
admitindo ou propondo uma 
idéia com base nas ligações 

com proposições 
anteriormente admitidas 

verdadeiras 

Traçando conclusões 
Generalizando 

Formulando uma proposição 
que provem de sentenças 

anteriores 

Julgamento 

Tomando decisões, 
comandando, apreciando, 

avaliando e criticando 
Dimensionando 

Julgando a relevância das 
soluções 

Fazendo julgamento de 
valores 

Julgando inferências 

Estratégias 

Propondo ações 
coordenadas para aplicação 

de uma solução para em 
seguida efetuar uma escolha 

ou decisão 

Decidir qual ação tomar 
Propor uma ou mais soluções 

Interagir com o que é 
importante 

Fonte:Ennis(2011) 

 
 


