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PREFÁCIO

A oitava edição da série “Inovações na aula de matemática com as 
tecnologias da informação e comunicação” intitulada “Ambien-
tes virtuais e formação de professores: de construções individuais 
às interações coletivas” apresenta cinco capítulos acerca de expe-
riências e reflexões sobre processos de formação de professores de 
Matemática e sobre a (re)construção do conhecimento matemático 
em meio virtual, por professores e licenciandos, em plataformas 
desenvolvidas com finalidade educacional e também por meio de 
redes sociais.

A utilização de e-portfólios como parte do acompanha-
mento e avaliação de uma disciplina de um curso de Licenciatura 
em Matemática de uma universidade pública é o tema do primeiro 
capítulo, “Construção de e-portifólio: uma experiência na formação 
de futuros professores de Matemática”, que os apresenta como mais 
que instrumentos para organização de atividades, caracterizan-
do-os como “um espaço de comunicação e compartilhamento de 
saberes, desenvolvendo a autonomia e capacidade para as tomadas 
de decisões”.  Os licenciandos utilizaram um construtor gratuito 
de sites para criação de seus e-portfólios, onde registravam suas 
inquietações, descobertas, dúvidas e aprendizados durante a disci-
plina. Por conta das características da ferramenta, poderiam inse-
rir imagens, links, vídeos e outros recursos, fomentando a autoria e 
possibilidade de edição permanente, revisitando o que já havia sido 
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postado e reeditando de acordo com eventuais novas impressões. 
Os conteúdos eram de responsabilidade exclusiva dos li-

cenciandos, sendo exigida apenas uma seção em que os mesmos 
deveriam discorrer sobre um conteúdo matemático, a fim de que 
fosse possível perceber indícios de aprendizagem daquele tema. 
Três dimensões emergiram da análise dos portfólios: a conceitual, 
a comunicativa e a tecnológica. O autor debruçou sua análise sobre 
dois portfólios em que foi possível observar e analisar as dimensões 
citadas. 

O segundo texto, “Análise de um chat na plataforma Vir-
tual Math Team com GeoGebra (VMMTCG)”, relata a experiência 
da realização de um chat nessa plataforma durante uma discipli-
na de pós-graduação, em que os alunos atuavam como gestores do 
ambiente por um determinado período. O objetivo principal desse 
relato é verificar como se dá a interação dos atores na plataforma 
diante da resolução de um problema matemático com o auxílio do 
software de Geometria Dinâmica GeoGebra. 

Com o estabelecimento de uma comunicação síncrona en-
tre os participantes no chat com o GeoGebra integrado, uma inova-
ção para o grupo, o autor observa os desafios da constituição de um 
time com o objetivo comum de construir um quadrado respeitando 
uma dada condição. As trocas de ideias e condução conjunta do co-
mando do GeoGebra para resolução do problema surgem como da-
dos importantes para a compreensão do fazer matemático de forma 
coletiva e colaborativa em um ambiente virtual. As relações entre 
os participantes e como se posicionavam em relação ao uso do Geo-
Gebra, de forma síncrona, fornecem elementos ricos para a análise 
feita pelo autor. 

“Interação e sua contribuição para um fórum de discussão” 
é o título do terceiro capítulo que explora a interação e suas poten-
cialidades em um fórum de discussão a partir da Perspectiva Histó-
rico Cultural e do uso de tecnologias educacionais para a formação 
continuada de professores de Matemática da Educação de Jovens e 
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Adultos, realizada em um ambiente virtual. Foram destacados tre-
chos de interações em fóruns de discussão de dois grupos de pro-
fessores como resposta à provocação realizada pela coordenação do 
curso a respeito de conceitos relacionados à função polinomial do 
primeiro grau e seu ensino.

Apoiada em Vygotsky, a autora analisa o compartilhamen-
to de experiências e construção coletiva de ideias sobre o conteúdo 
matemático em tela e estratégias para seu ensino. As relações cons-
truídas entre os professores em formação, registradas nos fóruns 
observados, também têm seu destaque e ajudam a compreender o 
processo reflexivo sobre suas próprias práticas, além de fornecer in-
dícios de desenvolvimento profissional.

O texto seguinte, “Usando o inbox do Facebook como es-
paço para a modelagem de funções matemáticas visando o trata-
mento da informação de forma crítica e colaborativa”, traz o relato 
de uma aula online que fez uso da ferramenta de bate papo de uma 
rede social para comunicação entre um docente e licenciandos em 
Matemática por meio de um grupo criado para esse fim. O objetivo 
dos licenciandos era buscar o melhor modelo funcional para esti-
mar o número de usuários daquela rede social em 2030, fazendo uso 
de uma tabela com o número real de usuários ao longo de oito anos. 

O estudioso apresenta e analisa as interações ocorridas 
no grupo, destacando o processo de construção do conhecimento 
matemático com apoio de uma planilha eletrônica e por meio das 
reflexões e análises dos alunos sobre as estimativas geradas pelos 
modelos propostos por eles. Fundamentado na perspectiva da Edu-
cação Matemática Crítica, o autor discute a importância da utili-
zação de dados reais na formação docente, fomentando a análise 
crítica e ao mesmo tempo, servindo de exemplo de prática para os 
futuros professores.

O foco do último capítulo, “O que a postagem de uma nova 
ideia pode provocar em um fórum de discussão?”, está no desenro-
lar de um fórum de discussão realizado em uma disciplina de pós-
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-graduação em Educação de uma universidade pública, compreen-
dendo-o como um ambiente virtual de aprendizagem. O objetivo 
do trabalho consiste na análise das interações ocorridas a partir 
das lentes de autores que trabalham com os conceitos de discurso, 
eventos críticos e nós cognitivos, a fim de identificar indícios de 
aprendizado e reconhecer de que forma isso fica claro por meio das 
postagens dos alunos.

Além disso, o autor observa saltos e mudanças de foco 
durante o período do fórum e verifica como isso altera ou não as 
interações e indícios de ganhos cognitivos por parte dos alunos, 
apoiado em modelos de análise de interações já consolidados, aqui 
mesclados parcialmente, abrindo novas possibilidades para análise 
de fóruns de discussão.

O livro mantém o caráter inovador da coleção trazendo te-
mas emergentes e que apontam para a urgência de se debruçar sobre 
questões relacionadas com diferentes formas de pensar e construir 
conceitos matemáticos, além de formas para aprendê-los e ensiná-
-los usando tecnologias digitais, em particular, em ambientes vir-
tuais didaticamente desenhados ou não para fins educacionais.

Agnaldo Esquincalha
Uerj, 2017
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APRESENTAÇÃO

Série “Inovações na aula de matemática
com as tecnologias da informação e
comunicação” (InovaComTic)

Nossa intenção com a presente Série é estreitar o diálogo entre a 
pesquisa em educação matemática, a informática e a sala de aula, 
contexto que clama por mudanças qualitativas e está cada vez mais 
complexo em função das diferentes tecnologias que compõem o co-
tidiano dos estudantes e dos educadores.

Entendemos que esse propósito, materializado na presente 
Série, está em consonância com as metas atuais incentivadas pelas 
diferentes instituições de fomento para as áreas de Educação e de 
Educação Matemática e para a formação de professores mediada pe-
las tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

A Série não é destinada apenas à divulgação dos produtos 
gerados no grupo de pesquisa que coordeno na UFRRJ, o Gepeticem. 
Acolhemos propostas de outros grupos ou instituições que estejam 
em sintonia com a meta da Série. É importante que a discussão teó-
rica abordada esteja articulada com, na ou para a prática de ensinar 
e aprender matemática. Prática essa que não fique simplificada ao 
encantamento e a reprodução acrítica de situações de aprendiza-
gem com a informática educativa.

É uma grande satisfação publicar eletronicamente esse vo-
lume da InovaComTic e democratizar ainda mais o acesso à série.

— Prof. Marcelo Almeida Bairral
Coordenador da Série
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CAPÍTULO 1

CONSTRUÇÃO DE E-PORTFÓLIO: UMA EXPERIÊNCIA               
NA FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES DE       

MATEMÁTICA

No curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro – campus Seropédica – o e-portfólio (ou       
portfólio eletrônico) é utilizado como um instrumento de organi-
zação, acompanhamento e avaliação. Na disciplina Ensino da Mate-
mática II, cada licenciando constrói seu portfólio com o objetivo de 
registrar suas ações, promover reflexões e tornar-se sujeito no pro-
cesso de construção do conhecimento. Estimulando a construção e 
apropriação de e-portfólio, com característica de portfólio analítico 
o licenciando, em matemática, arquiteta um espaço de comunica-
ção e compartilhamento de saberes, desenvolvendo a autonomia 
e capacidade para as tomadas de decisões. Além de oportunizar o 
uso de tecnologias digitais, o e-portfólio como estratégia de novas 
práticas pedagógicas, possibilita um repensar sobre novas formas 
de avaliação. Com essa prática, pretende-se que o futuro professor 
possa desenvolver habilidades para investigação e reflexões sobre 
suas ações. Nesse processo, podem ser identificadas evidências de 
construção de conhecimento e desenvolvimento cognitivo.

Alexandre Rodrigues de Assis1 

1 Doutorando em Educação PPGEduc/UFRRJ, Professor SEEduc/RJ,                       
profalexandreassis@ hotmail.com 

mailto:profalexandreassis%40%20hotmail.com?subject=
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Introdução

A formação e o desenvolvimento pessoal e profissional de licen-
ciandos em Matemática podem ser motivadores para promover re-
flexões acerca de inovação e contextos formativos em Educação. O 
crescente desenvolvimento de aparatos tecnológicos digitais, assim 
como as associações entre os recursos midiáticos, podem oportuni-
zar novas situações de aprendizagem. 

Nesse sentido, a inserção e utilização de e-portfólios – tam-
bém conhecidos como webfólios ou portfólios digitais – como es-
tratégia pedagógica pode ser um contributo para experienciar no-
vas formas de construção de conhecimento. Essa estratégia pode 
possibilitar que cada licenciando se aproprie do artefato, uma vez 
que entendemos que o e-portfólio é pessoal, e elaborar estratégias 
para analisar e refletir como se aprende e o que se aprende. A do-
mínio desse artefato, configurando-se como uma prática educativa 
ativa, auxiliará no processo de avaliação e formação do licenciando 
de forma mais autônoma. De acordo com Mercado (2009), a muta-
bilidade e a flexibilidade favorecem que o aluno possa registrar a 
cada aula o que aprendeu, revisitando, modificando, adicionando, 
além de textos, imagens e vídeos,  links para redes sociais e outros 
sites, caixa de texto para mensagens e contatos. 

A utilização do e-portfólio, por um período determinado e 
como uma metodologia de acompanhamento do processo de cons-
trução e apropriação, pode fornecer evidências de aprendizagem, 
nesse caso específico, de conceitos relativos à matemática, e refle-
xões sobre suas ações. Desse modo, confere ao estudante a liberdade 
de modificar o conteúdo disponibilizado, criando e recriando novas 
conexões que vão de encontro com as especificidades do seu foco de 
interesse e aprendizagem. 

Diante desse posicionamento, percebo que o e-portfólio, 
como instrumento de construção de conhecimento, vai muito 
além de uma simples organização de arquivos facilitados pelos apa-
ratos tecnológicos. O que deve ser explorado é a possibilidade de 
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abandonar a passividade no processo em que o aluno é visto apenas 
como um receptor de informações formatadas, sem a motivação de 
exercer algum tipo de reflexão sobre sua prática. Fato corroborado 
por Lévy (1999, p. 159) quando afirma que 

[...] o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais 
que amplificam, exteriorizam e modificam numero-
sas funções cognitivas humanas: memória(banco de 
dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos 
os tipos), imaginação(simulações), percepção(senso-
res digitais, telepresença realidades virtuais), raciocí-
nios(inteligência artificial, modelização de fenôme-
nos complexos).

Por que usar os e-PortfólIos?

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) possibilitam 
a (re)configuração de espaços formativos denominados ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVA). Uma AVA deve “[...] possibilitar 
flexibilidade, interatividade, inserção e vinculação na comunida-
de virtual constituída, e permitir aos envolvidos o acesso a mate-
riais e demais fontes de recursos disponíveis na rede” (DUARTE;               
SANGRÁ2, 1999, apud BAIRRAL, 2012, p. 78). Nesse sentido, a cons-
tituição de um cenário, dentre as diversificadas interfaces online 
nas quais devem deter elementos, que possibilite compartilhamen-
to, intervenções, motivação e significações como autoria, destaco 
que e-portfólio é um instrumento de ordenação de produção escrita 
(BAIRRAL; POWELL, 2006), (re)configurando o processo de cons-
trução de conhecimento.

Baseado nessas delimitações, sinalizamos que o e-portfó-
lio “[...] permite ao interagente a criação e controle dos processos 
de informação e comunicação mediante ferramentas e interfaces 
de gestão” (SANTOS; SILVA, 2009, p. 107), e que, como ferramenta 
de comunicação, pode apresentar indícios de aprendizagem e pro-

2 DUART, J. M., SANGRÁ, A. Aprentatge i virtualitat: diseny pedagógic de 
matlials didactics per al WWW. Barcelona: EDIUOC – Pórtic, 1999. 
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cessos críticos-reflexivos (BAIRRAL, 2007) durante sua construção 
e apropriação. Um e-portfólio pode caracterizar a construção de 
uma identidade – real ou não, contribuindo com possíveis pistas 
sobre o desenvolvimento do licenciando. A utilização desse recurso 
como estratégia pedagógica, “[...] constitui um cenário propício para 
a construção de conhecimento, a comunicação, a criação e a autoria 
no desenvolvimento do pensamento” (COSTA, 2010, p. 76). 

Assumindo um posicionamento crítico, o educador, face 
aos objetivos e processos de construção de conhecimento, configu-
ra-se uma negação à percepção de utilização do recurso de maneira 
instrumental e passiva. Dessa forma, atribui-se à prática do e-portfó-
lio de aprendizagem e reflexão uma rica contribuição para forma-
ção de um sujeito sob orientações que distanciam de uma prática 
reprodutora. Convergindo para as ideias de Mercado (2009, p. 17),  

o professor intervém no processo de aprendizagem 
dos alunos criando situações problematizadoras, 
introduzindo novas informações, dando condições 
para que eles avancem em seus esquemas de com-
preensão da realidade. O aluno é visto como sujeito 
que utiliza sua experiência e conhecimento para re-
solver problemas.

Nesse sentido, é oportuno destacar o desenvolvimento de 
atitudes que nem sempre estão presentes em processo tradicionais, 
tais como, prática da relativização, valorização de diferenças e 
compreender o que pode ser provisório. O processo de construção 
do e-portfólio deve estar desprendido da previsibilidade do que 
deve ser apresentado. O “[...] espaço textual facilita o surgimento 
de outros estilos de escrita e de novas estratégias didáticas para 
a leitura e para a escrita” (MERCADO, 2009, p.19) e o conteúdo 
disponibilizado pelo autor está impregnado de informações que 
contribuem para a formação de sua identidade como sujeito que se 
auto-avalia, promove reflexões e as transforma em ações, refinando, 
dessa maneira, sua trajetória na construção de conhecimento.

Este avanço não promove igualdade, uma vez nem todos 
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atuam no ciberespaço (LÉVY, 1999) da mesma maneira. No entanto, o 
que não pode ser negado é que a Web é um campo fértil para estimular 
as remixagens digitais (PALFREY; GASER, 2011) com criticidade, pois 
trata-se da era de um processo criativo e esse processo criativo pode 
representar uma oportunidade para aprendizagem, remodelando o 
espaço formativo e valorizando a autoria, em detrimento à postura 
que rotula o indivíduo como um passivo receptor. Nessa direção, 

[...] é preciso que o professor ou tutor consiga obser-
var diferentes perspectivas, propicie ao aluno explo-
rar distintas fontes das que propõe inicialmente, tais 
como outras comunidades conceituais, bancos de 
dados, bibliotecas digitais, portais temáticos, para 
que, assim, possa comparar e confrontar diferentes 
posturas e teorias acerca de um mesmo tema. É pre-
ciso que saiba trabalhar o tempo de aprendizagem 
virtual, a flexibilização de gestão de tempo, espaços 
e atividades. (MERCADO, 2009, p. 26)

Powell (2013) destaca a necessidade de articulação de co-
nhecimentos tecnológicos (uso da tecnologia no processo, o conhe-
cimento de suas potencialidades e entraves), pedagógicos (como 
ensinar, avaliar, realizar intervenções substantivas) e conceitos (ter 
domínio do conteúdo a ser trabalhado) para a efetiva implemen-
tação das tecnologias informáticas em contextos formativos, volta-
dos para situações que estimulem o pensar matematicamente e o 
fazer matemática, promovendo condições de aprendizagem, atores 
que podem ser identificados com a utilização da escrita (POWELL; 
BAIRRAL, 2006).

Com as mais distintas e novas formas de organização e 
construção do conhecimento, possibilitadas pelos avanços tecno-
lógicos digitais, o e-portfólio detém potencialidades pedagógicas. E 
com o foco no desenvolvimento cognitivo,  estimular a construção 
e apropriação e-portfólios analíticos, em conformidade com Costa 
(2010, p. 93),  pode ser uma ferramenta de construção de conheci-
mento, aprendizagem e objeto de avaliação complementar. 

Diante do volume de informações que circula pela rede, 
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uma preocupação que circunda a utilização de e-portifólio é quan-
to à forma de utilização dessas informações disponíveis, cujo fluxo 
não se compara com o período que antecede a popularização da In-
ternet. Conforme indica Mercado (2009, p.22), o aluno 

[...] passa a formar parte ativa do processo de ensino-
-aprendizagem. Os alunos, orientados pelos profes-
sores, têm acesso a diferentes materiais, recursos e 
fontes de informação, como bases de dados, progra-
mas multimídia, documentos eletrônicos, catálogos 
de bibliotecas e consulta a especialistas, a partir dos 
quais constroem seu próprio conhecimento de for-
ma autônoma, em função de suas habilidades, co-
nhecimentos e interesses. 

A reconfiguração de algumas ações do professor, assumin-
do a postura de mediador no processo de construção e a partir do 
momento que entende que as formas de se aprender vem sofrendo 
mutações, acarretará adaptações e novas formas de processamento 
e como se produzirá conhecimentos a partir da coletânea de infor-
mações. O que não podemos mais é sustentar que um aluno que re-
aliza uma pesquisa na Internet seja denominado de copista, o aluno 
“Ctrl+c/Ctrl+v”. Essas pesquisas são dados e não pura e simplesmen-
te cópias, o que propiciará um bom momento para discutir a ques-
tão da autoria e das referências, além de promover chats, fóruns de 
discussão para oportunizar a construção de um conhecimento, ma-
temático ou não, de forma colaborativa. 

As potencialidades de um e-portfólio (ou webfólio, ou por-
tfólio eletrônico), em relação ao portfólio convencional, vai muito  
além do que uma simples exposição de arquivos. Com os recursos 
disponíveis na web (construtor Wix3 , Google Drive4 , Dropbox5 , 
redes sociais, YouTube6 , Vimeo7...), todos com disponibilidade para 

3 http://pt.wix.com/  
⁴ https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/  
⁵ https://www.dropbox.com/
⁶ https://www.youtube.com
⁷ https://vimeo.com/
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gratuidade, podemos fazer um mix com os recursos e tornar um 
simples portfólio estático e expositor em um instrumento bem 
mais atrativo e interativo, habilitando programas dinâmicos e esta-
belecendo uma rede de conhecimento. Não nego as potencialidades 
dos mais variados tipos de portfólios, mas, tratando de um curso de 
licenciatura em matemática e por ter como objetivo o desenvolvi-
mento de competências e criatividade, esses recursos vêm possibi-
litando reflexões com indícios de aprendizagem em um contexto 
formativo com a utilização das TIC.

Mesmo com todos os grandes avanços no campo das tecno-
logias digitais, em especial as TIC, ainda encontramos dificuldades 
para utilizar o e-portfólio de forma efetiva no processo de formação, 
uma vez que seu processo de construção e refinamento se dá online, 
o que implica em uma boa conexão com Internet e que nem sempre 
está acessível aos alunos.   

ProcedImentos metodológIcos

Alunos matriculados na disciplina Ensino da Matemática II do cur-
so de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (Quadro I) são convidados a construir um portfólio, 
com o objetivo de disponibilizar informações que consideram rele-
vantes, como por exemplo, relato sobre possíveis atividades reali-
zadas e reflexões pessoais. Inicialmente, provocamos o grupo para 
que cada um pudesse falar o que entende sobre portfólio. 

Quadro 1 – Quantitativo de alunos

Semestre Número de licenciandos
2013.2 8

2014.1 8

2014.2 10

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os graduandos costumam dizer que um portfólio “é como 
um catálogo com fotos de produtos para vender”. Dessa ideia, colo-
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camos a questão de plubicizar, dando visibilidade ao outro, uma vez 
que, após a construção e sua publicação na web, todos terão acesso 
a qualquer coisa que postarem em seus portfólios. Promovemos al-
gumas reflexões acerca das possíveis potencialidades de seu uso e 
de que forma isso pode contribuir para o seu desenvolvimento aca-
dêmico.  

Na tentativa de minimizar dificuldades no processo de 
construção e atualização dos portfólios, foram disponibilizados 
aos alunos momentos alternativos para realizarem as atualizações 
e esclarecimentos de possíveis dúvidas em relação aos recursos do 
construtor – nesse caso utilizamos a versão gratuita do construtor 
Wix8   –, uma vez que o local, onde são ministradas as aulas presen-
ciais, conta com netbook com possibilidade de conexão com a web. 
Os contatos também foram realizados via Whatsapp, Facebook e 
e-mail, com possibilidade de envio de arquivos (formatos.doc, .pdf 
ou .mp4).

As atualizações foram realizadas de acordo com as neces-
sidades de cada licenciando. No entanto, foram agendados previa-
mente quatro momentos para vistas das versões: uma destinada 
para a criação do login e senha, duas vistas coletivas (presencial 
para compartilhamento de ideias, angústias, dificuldades e realiza-
ções de algumas reflexões) e uma da versão final.

Os dados foram coletados com o recurso de cópia de cada 
portfólio, dando um print das telas no dia de vista de cada versão, ar-
quivando para as possíveis análises, salvo três alunos (um aluno de 
2014.1 e duas alunas de 2014.2) que concordaram em conceder as 
senhas pessoais para que fosse possível observar e analisar o recur-
so “histórico” fornecido pelo Wix. Através do “histórico” é possível 
acessar todas as modificações realizadas pelo aluno. 

Durante as vistas foram realizadas algumas observações na 

⁸ Construtor com ferramentas de edição com manipulação que se assemelham 
às ferramentas disponibilizadas em um editor de texto.  Endereço da tela inicial 
do construtor: http://pt.wix.com/
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tentativa de auxiliar o processo de estruturação do portfólio. A pri-
meira versão constituíu-se na criação do espaço e a segunda versão, 
indícios de cenário mais estruturado. No quando seguinte (Quadro 
2) , ilustro algumas observações realizadas na segunda versão.

Quadro 2 – Observações realizadas na 2a. Versão

Licencianda Observações

Bárbara

-  Inclusão da barra de menu;
-  Construção de subpáginas;
-  Página inicial contendo elemen-
tos informativos e um breve texto 
com o objetivo da construção de seu        
e-portfólio;
-  Apresenta domínio da ferramenta 
e dos recursos disponibilizados pelo 
construtor.
-  Coloca páginas para rodar dentro do 
portfólio.

Fonte: Recorte dos dados coletado pelo autor.

Com o objetivo de analisar a autonomia, a construção de 
conhecimento de cunho mais matemático e indícios de processos 
reflexivos da turma do segundo semestre de 2014, foi proposta a 
criação de um espaço denominado “Frio na barriga”. Este espaço 
consistia em uma aba na qual o aluno selecionaria um assunto refe-
rente ao conteúdo de Matemática da grade curricular da educação 
básica, em nível de Ensino Médio. Essa foi a única intervenção no 
sentido de determinar o que deveria conter no e-portfólio e pro-
piciar um espaço com possíveis indícios que caracterizassem um 
aprendizado de conceitos matemáticos e analisar o desenvolvimen-
to dos alunos. 

as dImensões nos e-PortfólIos

O processo de análise dos e-portfolios esteve direcionado para além 
da apreciação dos procedimentos utilizados para organização das 
abas, objetivando uma exploração mais profunda e centrada na 
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identificação de dimensões que podem estar presentes na forma-
ção do futuro professor de matemática. COSTA(2010) destaca três 
dimensões (Figura 1) que podem emergir durante o processo de 
análise e que possuem intersecções:  a conceitual (relacionados a 
conteúdos matemáticos), a comunicativa (relacionado aos recursos 
de exteriorização na forma escrita) e a tecnológica (artefatos e re-
cursos digitais). 

Figura 1 – Representação gráfica das dimensões 

Fonte: Adaptado de Costa (2010, p.93).

Nesse sentido, para sedimentar a escolha das menciona-
das dimensões, concordo com Santos e Silva (2009, p. 110) em que 
“[...] situações de aprendizagem devem contemplar o potencial pe-
dagógico, comunicacional e tecnológico do computador on-line”. 
Dessa forma, ter o e-portfólio como um cenário de oportunidades 
para a construção de conhecimento pode promover situações em 
que o aluno desenvolva reflexões sobre sua própria aprendizagem 
(BRANDES, BOSKIC, 2008). Bairral e Powell (2006, p.84) acrescen-
tam que “[...] o importante no portfólio é a reflexão que o estudante 
fará sobre sua aprendizagem, sejam as facilidades encontradas, se-
jam as dificuldades”.

Tendo o e-portfólio como instrumento que sofre modifica-
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ções durante o processo de construção e é alimentado com infor-
mações que podem evidenciar o processo de aprendizado o aluno 
(BAIRRAL; POWELL, 2006) e visando identificar indícios de apren-
dizado matemático, destacamos os portfólios construídos por alu-
nos que cursaram a disciplina no segundo semestre de 2014, uma 
vez que, nesse período, foi sugerido aos alunos a construção de 
uma espaço dentro do portfólio  que  abordasse algum conteúdo 
matemático pertencente à grade curricular da Educação Básica.

 Diante do grande volume material gerado e da possibili-
dade de acesso ao “histórico” do construtor, a análise incidiu sobre 
o espaço denominado “Frio na barriga” e sobre um diário que trata 
da utilização do VMT Chat9 , a partir da qual destacamos dois por-
tfólios (Quadro 3). 

                          Quadro 3 - Sujeitos analisados 

Licencianda Título do 
portfólio

Frio na 
barriga Data inicial Data final

Número 
de 

atualizações10 

Bárbara

Portfólio ... 
registran-
do e cons-
truindo o 
conheci-
mento 11

Estudo 
Pessoal

27/08/2014 17/12/2014 21

Marília
Meu por-
tfólio! 12

Repre-
sentan-

do os 
imaginá-

rios

28/08/2014 14/12/2014 36

Fonte: Elaborado pelo autor.

9  Virtual Math Teams (VMT), disponível no endereço  http://vmt.mathforum.o
rg/VMTLobby/
10  O “número de atualizações” indica a quantidade de acessos e publicações de 
modificações, pois existe a possibilidade de acessar, realizar modificações e não 
11 http://barbaracarolinecar.wix.com/portfoliocarol
12 http://mrginglass.wix.com/marilia  

http://vmt.mathforum.o rg/VMTLobby/
http://vmt.mathforum.o rg/VMTLobby/
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Buscando as dimensões
Em vários momentos, uma estratégia comumente utiliza-

da pelos alunos foi a elaboração do texto de forma prévia em um 
editor fora do construtor, o qual já transferiam direto para o local 
desejado no portfólio, realizando apenas os ajustes de fonte e ali-
nhamento. Diante desse procedimento, com processo de acompa-
nhamento de construção do portfólios e as vistas das versões, a es-
crita não sofria modificações, uma vez postada. 

Algo que merece destaque é o processo de apropriação das 
ferramentas disponibilizadas pelo construtor, identificado durante 
as vistas, no qual foi perceptível a desenvoltura de como que os alu-
nos customizaram suas construções. Tendo as dimensções citadas 
a partir das considerações de Costa (2010b), em relação à dimensão 
tecnológica ilustro no Quadro 4 algumas versões da página inicial 
do portfólio da aluna Marília.

Quadro 4 - Momentos de definição do visual e da estrutura do portfólio

Página inicial Aspectos observados

 
A página não apresenta 
aspectos de elaboração e 

estruturação, indício de um 
momento de reconhecimen-

to do ambiente.

 

Apresenta modificações 
visuais, explorando as possi-
bilidades de customização, 
barra superior diferenciada, 
barra de menu horizontal e 

preocupação estética.
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Modificação na nomenclatu-
ra dos ícones.

 

Essa versão já apresenta 
a estrutura, com inserção 
de texto, imagem, fundo 

customizado, barra de menu 
definida.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A dimensão tecnológica também é observada na trajetória 
de construção realizada pela aluna Bárbara, mas, com um pouco 
mais de ousadia, na aba “Diário de Aula” do dia 15 de outubro, na 
qual cria um espaço em que há possibilidade de manipular o Geo-
Gebra sem que seja necessário sair do portfólio.

Figura 2  -  GeoGebra rodando dentro do e-portfólio  

Fonte:http://barbaracarolinecar.wix.com/portfoliocarol#!sobre-1/c156z

Com o GeoGebra rodando dentro da aba indicada  é possí-
vel realizar construções. Acredito que essa iniciativa pode promo-
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ver momentos de interações e contribuir para reflexões sobre seu 
processo de aprendizagem. 

Analisando fragmentos de “Meu portfólio!”10

Podemos observar que a dimensão comunicativa parece 
não apresentar grandes entraves para a licencianda, uma vez que 
utiliza o espaço discursivo para relatar e expor algumas de suas opi-
niões.  O trecho seguinte é um recorte do diário13  sobre a atividade 
com VMT chat com GeoGebra, elaborado pela aluna. 

[...] Sobre a experiência em si, achei o recurso muito 
interessante. A princípio, senti uma pequena difi-
culdade nas ferramentas, mas com a prática acredi-
to que vá ficar melhor e, bem possivelmente, posso 
usá-lo para minha atividade. Além disso, o fato de eu 
estar ao lado do meu colega em sala de aula, mas con-
versar com ele pelo chat foi bem legal. Exploramos e 
debatemos, por ali mesmo, as possibilidades de uso e 
sobre o problema.
Um possível impecílio na execução desta ativida-
de é que o recurso necessita integralmente do Java 
instalado no computador e se este der algum tipo de 
erro ou não funcionar corretamente, o ambiente não 
vai rodar. Então, antes de qualquer coisa, devemos 
lembrar de organizar todos esses detalhes na hora da 
nossa regência.

A aluna manifestou interesse e realizou algumas observa-
ções acerca do recurso. Identificou a possibilidade de utilização na 
sua atividade relacionada ao estágio no colégio de aplicação, ape-
sar de ter encontrado dificuldade na manipulação das ferramentas. 
Verificamos as palavras “exploramos” e “debatemos”, sem realizar 
maiores reflexões.11

Analisando a aba “representando os imaginários14”, a licen-
cianda apresentou um conteúdo bem próximo ao dos livros didáti-

13  Ver diário completo em http://mrginglass.wix.com/marilia#!em-branco/c1sap 

14   http://mrginglass.wix.com/marilia#!page4/cfvg
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cos e aos disponíveis na web. Houve indícios de que realizou uma 
pesquisa, fez uma remixagem com os conteúdos e disponibilizou 
no seu portfólio, seguindo das referências. Não foi possível identifi-
car sinais de aprendizado matemático.

Analisando fragmentos de “e-Portfólio...Registrando e construindo 
o conhecimento”

Com a escrita fazendo parte de sua prática, a dimensão co-
municativa e identificada de forma agradável não apresenta gran-
des problemas na composição textual. A seguir, apresento um re-
corte do diário  sobre o VMT15  chat produzido pela licencianda. 12

[...] não conseguia colocar o enunciado do problema 
no quadro branco das salas, mais uma vez, devido à 
conexão instável da internet.
Apesar dos problemas ocorridos durante a oficina 
no VMT, considero que este foi o momento mais 
interessante da aula. Pois, tive a oportunidade de co-
nhecer um recurso que nos possibilita trabalhar de 
forma dinâmica e em grupo. Além do mais, o portal 
conta com ferramentas adicionais como o quadro 
branco e o GeoGebra que podem enriquecer o debate 
nas salas do chat. Outro aspecto interessante é que 
este tipo de recurso promove a ampliação dos espa-
ços de aprendizagem, visto que os alunos não neces-
sariamente devem estar na sala de aula.

A aluna realizou algumas observações sobre a atividade, 
relatando problemas com a conexão e destacando o seu interesse 
pelo recurso (VMT), sinalizando que o mesmo podia amplificar o 
processo de ensino e de aprendizagem, promovendo debates e tra-
balhos em grupo. 13

Observando a aba “Estudo pessoal16 ”, notamos que a aluna 

15   Ver diário completo em http://barbaracarolinecar.wix.com/portfolioca-
rol#!aula-0309/cf1i

16    Ver o conteúdo completo em http://barbaracarolinecar.wix.com/portfolioca-
rol#!page4/cfvg
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forneceu elementos para  afirmar que a escolha pelo referido tema 
(Funções Trigonométricas Inversas) é um desafio por conta das di-
ficuldades. Analisando o conteúdo, podemos perceber que a licen-
cianda realizou uma pesquisa um pouco mais criteriosa, levantan-
do afirmações sobre a realidade no âmbito escolar. Em sua pesquisa 
percebe algumas distorções, entretanto identifica que “trigonome-
tria” aparece na maioria das matrizes curriculares do 2º Ano do En-
sino Médio.

O interessante é que iniciou sua busca com uma concep-
ção sobre o entendia por funções trigonométricas inversas, fato que 
podemos comprovar na imagem que é um recorte de seu  portfólio 
(Figura 3).

Figura 3  - Recorte do portfólio

 

Fonte: http://barbaracarolinecar.wix.com/portfoliocarol#!page4/cfvg

Nesse trecho, a aluna promoveu uma reflexão sobre a 
conceituação de inverso multiplicativo e a relação equivocada no 
entendimento da definição de uma função trigonométrica inver-
sa. Por conta de sua pesquisa, percebeu o erro e apresentou com 
propriedade a definição correta, recorrendo a livros que tratam 
especificamente do assunto e ao livro de Cálculo.  Com a utiliza-
ção do recurso do construtor Wix, a aluna ilustrou as funções tri-
gonométricas inversas e disponibilizou os programas GeoGebra,                                        
Sketchometry e  WolframAlpha rodando dentro da referida aba.
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alguns resultados

Após a análise dos portfólios, destacando os  recortes apresenta-
dos, percebemos a importância do e-portfólio como instrumento 
de aprendizagem, tanto de quem constroi quanto de quem acom-
panha e avalia. A avaliação deve ser vista de maneira holística, de 
modo que as dimensões propostas por Costa (2010) possam emergir 
ou não.

Nesse sentido, em relação à dimensão tecnológica, pode-
mos observar um domínio sobre as ferramentas disponibilizadas 
pelo construtor e uma busca por outros recursos informáticos dis-
poníveis na Internet ou em seus equipamentos pessoais. Quanto à 
dimensão comunicativa, há indícios de controle da língua e escritra 
com propriedade e, em alguns casos, o aparecimento de  postagens 
de cunho argumentativo. Tratando-se da dimensão conceitual, po-
demos observar algumas diferenças, pois os e-portfólios ainda apre-
sentam fortes características de um portfólio descritivo. No entan-
to, conseguimos identificar sinais de que poderia ter ocorrido uma 
elaboração de um determinado conceito e aprendizagem, quando o 
sujeito desenvolveu uma escrita impregnada de considerações e re-
flexões com indícios de apropriações e construção de conhecimen-
to, nesse caso voltado para conceitos matemáticos. 

Durante o processo de construção e refinamento do artefa-
to, podemos evidenciar o desenvolvimento de capacidade reflexiva, 
crítica e criativa do licenciando, fatores que contribuem para sua 
aprendizagem e formação. No Quadro 5, apresento algumas evidên-
cias que podem emergir durante análise de e-portfólio analítico, 
tendo a DTCC como dimensões norteadoras:

Quadro 5 – Destaque de algumas evidências emergentes a partir 
de análise de e-portfólio

Dimensão Conceitual

- Desenvolvimento de raciocínio   lógico-
-matemático
- Conceitos matemáticos
- Reflexão crítica
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Dimensão Comunicativa

- Compartilhar
- Divulgação
- Feedback
- Refinamento na escrita

Dimensão Tecnológica

- Domínio de recursos de digitais para 
customização
- Busca de novas tecnologias digitais para 
promover interações

Fonte: Elaborado pelo autor

Na mesma direção, destaco, no quadro seguinte (Quadro 
6), algumas contribuições para os licenciandos e para o professor 
envolvidos no processo de construção de e-portfólios. 

Quadro 6 – Possíveis contribuições para alunos e professores 

Para o aluno

- Construir  conhecimentos
- Promover reflexões
- Liberdade criativa
- Analisar a própria prática
- Criar e desenvolver habilidades informáticas
- Aprimorar a escrita
- Organizar e compartilhar arquivos
- Estabelecer objetivos
- Apropriar da linguagem matemática
- Pesquisar e como pesquisar
- Desenvolver a autonomia
- Publicizar  uma identidade

Para o professor que 
acompanha

- Construção de tempo de reflexão 
- Estabelecer objetivos
- Acompanhar o desenvolvimento do aluno
- Identificar e analisar indícios de aprendizagem
- Promover e estimular reflexões
- Avaliação do processo de construção de conheci-
mento do licenciando
- Estimular o ato de pesquisar
-  (Re)avaliar ações

Fonte: Elaborado pelo autor
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consIderações Para uma contInuIdade

Com este artigo, enveredo-me por caminhos não muito explorados 
pela Educação Matemática: o e-portfólio não como instrumento 
que serve para uma mera organização e uma compilação de arte-
fatos, e sim como um espaço no qual o aluno possa promover mo-
mentos de reflexões e construção de conhecimento (BRANDES; 
BOSKIC, 2008). 

Além de se apropriar de novos recursos informáticos, o es-
tudante torna-se agente no processo de aprendizagem. Nem sempre 
é possível identificar as três dimensões elencadas por Costa(2009), 
mesmo porque os portfólios ainda trazem características de um 
portfólio de apresentação, limitando-se em reproduzir conteúdos 
disponíveis na Internet.

A análise não  recai sobre os pequenos recortes. O processo 
de acompanhamento e avaliação é constante (COSTA et al., 2010) 
e deve ser realizado dentro do contexto – o portfólio –,  oportuni-
zando situações para que o aluno possa elaborar um portfólio mais 
analítico, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Nas situações apre-
sentadas, as alunas forneceram elementos para que fossem iden-
tificadas as dimensões comunicativa e tecnológica.No que tange 
a dimensão conceitual, voltada para o aprendizado matemático, 
pudemos identificar indícios de aprendizagem. Acredito que a in-
tervenção realizada ao propor a construção da aba “frio na barriga” 
está voltada, especificamente, para um conteúdo matemático, o que 
pode ter oportunizado um espaço para reflexão (COSTA, 2009) que 
favorecesse a emergência da dimensão conceitual.

Os e-portfólios são tidos como oportunidades de aprendi-
zagem para quem os constroi  e para aqueles que o acessam (BRAN-
DES; BOSKIC, 2008). Nessa direção, não é interessante e pouco 
valorizado um refletir por refletir ou por cumprimento de forma 
burocrática; o interessante é estimular e oportunizar situações que 
promovam o desenvolvimento e o refinamento de reflexões mais 
significativas de “[...] aprendizes constantes e reflexivos críticos de 
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suas descobertas” (BAIRRAL, 2013, p. 3) no processo de construção 
de portfólios analíticos.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISE DE UM CHAT NA PLATAFORMA VIRTUAL 
MATH TEAM COM GEOGEBRA (VMTcG)

O objeto deste capítulo é analisar uma sessão de chat, uma sala de 
conversa entre cinco alunos da disciplina Ensino e aprendizagem 
em ambientes virtuais do Programa de Pós-graduação em Educa-
ção, Demandas Populares e Contextos Contemporâneos da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGEduc/UFRRJ), ambiente 
provido do software GeoGebra. A dinâmica da sala de conversa e o 
trabalho em equipe na plataforma Virtual Math Team (VMT) criam 
um ambiente de discussão que remete aos debates em uma sala de 
aula presencial. A interação entre os participantes desenvolve uma 
proposta de construção geométrica simples, mas com característi-
cas que valorizam o investimento em dar voz aos alunos e deixá-los 
desenvolver sob um mínimo de orientação docente a condução do 
exercício proposto na disciplina.

George William Bravo de Oliveira1 

1   Doutorando em Educação PPGEduc/UFRRJ, Professor FAETEC,                                       
georgebravo.br@gmail.com    

mailto:georgebravo.br%40gmail.com%20?subject=georgebravo.br%40gmail.com%20
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Interação e InteratIvIdade

São grandes as possibilidades e a capacidade que estes termos englo-
bam. Sob a ideia de interação muitas propostas são colocadas com 
objetivo de dar voz à plateia ouvinte para aumentar o interesse em 
relação ao assunto de discussão. Podemos observar que alguns pro-
gramas de televisão incentivam a participação dos ouvintes, mas 
podemos observar que há uma seleção do que será colocado no ar 
para que não altere ou interfira na proposta editorial do programa. 
Uma proposta de interação, que garanta a audiência, na expectativa 
que a proposta do espectador será levada em conta.

A construção do conhecimento e o enriquecimento das 
ideias por meio do debate e troca de ideias é a capacidade de reno-
vação de uma rotina de sala de aula que tende a ser repetitiva. O 
professor planeja suas atividades baseadas no currículo e na pro-
posta pedagógica da escola, define como serão as aulas, atividades e 
avaliações. Mas a figura de um interlocutor que centraliza a discus-
são está em processo de transformação, seja nas aulas presenciais 
ou na modalidade a distância. Procura-se incentivar a participação 
e contribuição dos membros do grupo estabelecido. Observamos 
alterações pequenas que não mudam a estrutura do programa ou 
da proposta de um curso. Há uma margem entre o que pode ser alte-
rado e o que foi definido pelos planejadores de uma disciplina, por 
exemplo.

Para um curso oferecido em um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) a interação é o ponto principal. O dinamismo 
que se quer alcançar nas discussões dos grupos e o protagonismo 
nas atividades, tende a colocar todos os participantes mais à vonta-
de para exporem suas propostas.

Rabaté e Lauraire2 (1985, apud SILVA, 2010) destacam a 
relação comunicacional entre emissores e receptores, na qual a in-
teração baseia-se na troca de informação e saberes. Os estudiosos 

2   RABATÉ, F. E LAURAIRE,R. Línteractivité saisie par les discurs. In: Bulletin de 
L’idate. Paris:Centro George Pompidou, n.20, jul.1985.
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traçam o limite entre os termos interação e interatividade, em que 
o último responderia por uma intervenção mais incisiva sobre os 
rumos dos conteúdos que se pretendem discutir. Em seu estudo, 
focado na educação a distância, Silva (2010) se preocupa com a 
participação de quem acessa e o conteúdo proposto pelo autor do 
curso, entendendo que a bidirecionalidade é capaz de construir um 
ambiente mais rico através da troca, ou seja, entre a proposição que 
pode ser mais aberta a contribuições de seus participantes e suges-
tões de atividades que possam ser criadas.

Muito do que é denominado interatividade não alcança o 
que o termo quer definir. Assim podemos observar que a procura 
por uma participação efetiva do ouvinte, em um ideal de comuni-
cação em que o receptor possa cambiar seu papel com o transmis-
sor, avança com os novos paradigmas da educação, e precisa superar 
barreiras entre a aceitação das mudanças e o comportamento tradi-
cional pela comodidade do ensino convencional. Oferecer uma dis-
ciplina online, nos moldes de uma educação participativa em que 
os alunos possam contribuir com suas ideias e experiências, vem 
sendo uma meta a ser alcançada dentro de um projeto que envolva 
a participação e a interação, visando alcançar a interatividade. Uma 
escolha que depende do projeto político e do ideal de quem, seja 
instituição ou professor, está à frente do curso.

Este estudo baseia-se em uma experiência com a disciplina 
Ensino e aprendizagem em Ambientes Virtuais, oferecida no segun-
do semestre de 2014 no Programa de Pós-graduação em Educação, 
Demandas Populares e Contextos Contemporâneos (PPGEduc)3 , na 
qual os alunos atuavam como gestores do curso por uma semana. 
Era aplicado assim o conceito de interatividade que avança sobre a 
interação dos aprendizes no ambiente, dentro da estrutura do curso 
e seus instrumentos (fóruns, materiais didáticos disponíveis, chats), 
favorecendo a participação em uma disciplina oferecida online e a 
possibilidade em desempenhar um papel de coautoria. 

3   http://www.gepeticem.ufrrj.br/site/index.php
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chat, um dos esPaços Para uma dIscIPlIna oferecIda onlIne

A necessidade de dinamizar as relações em um AVA e chegar a um 
ambiente que possa recriar as relações de uma sala de aula agre-
ga instrumentos que possam, virtualmente, colocar os integrantes 
de uma disciplina oferecida online em contato, possibilitando um 
tempo de acesso simultâneo (síncrono) ou acesso em tempo dife-
rente (assíncrono). Em nosso caso o instrumento escolhido é uma 
sala de conversa, denominada chat, definido por Bairral (2007, p. 35) 
“[...] como espaço discursivo e suporte cognitivo para um grupo”.

O chat possibilita um encontro que é agendado antecipa-
damente com um tema que pode ser determinado antes. A sala de 
conversa é um ambiente no qual tudo que é digitado fica registrado, 
o que possibilita aos participantes reverem a discussão e não se pre-
ocuparem em anotar ou gravar o que é “dito”. No ritmo da conversa 
é criado um diálogo mental entre os membros, no qual muitas vezes 
a excitação com o tema atinge um ritmo tão intenso entre os parti-
cipantes. Há vezes em que as interpelações entre os envolvidos são 
atropeladas pelo ritmo de alguns membros mais ativos e ágeis em 
sua digitação e alguns se perdem com a rolagem do texto que vai se 
acumulando. 

Esse ambiente favorece agilidade ao pensamento exposto, 
e a discussão se desenvolve como se realmente fosse uma reunião 
presencial. O tempo para pesquisa ou consulta durante a conversa 
é muito escasso. As referências afloram naturalmente através dos 
conceitos consolidados: uma conversa que nasce do frescor da me-
mória e o que foi apreendido pelo aluno, o que pode ser muito rico, 
em termos de conteúdo e favorecedor para avaliação de um deter-
minado tópico para a matéria estudada. 

O chat pode ser colocado como um marco no cronograma 
da disciplina oferecida, e, em termos estratégicos,  o consideramos 
como um instrumento que favorece a avaliação e a definição das 
estratégias e planejamento das metas a serem atingidas. Pelo envol-
vimento da discussão entre os membros do grupo, o tempo flui e ge-
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ralmente extrapola o que foi definido. Como aprofundamento dos 
temas abordados no chat, podemos lançar mão de outro instrumen-
to que é o fórum de discussão. Este pode contar com recursos que 
aprofundam a pesquisa e a reflexão sobre o tema proposto. Há al-
guns empecilhos entre o falar e a digitação do texto, podendo acar-
retar, por vezes, um discurso  mal interpretado em sua intenção.

A Educação na modalidade a distância pode favorecer o 
estudo independente, mas prescinde do encontro e discussão em 
comunidade. Os encontros não são exclusivamente presenciais, 
porém detêm novas maneiras síncronas ou não, valorizando os sa-
beres individuais e criando meios comunicativos de troca como o 
chat. Cada modalidade tem seu potencial e não devemos ficar ape-
nas na comparação de suas ações, mas empregar o que há de melhor 
e mais favorável para cada grupo. A contribuição de cada integrante 
de um grupo enriquece o debate no sentido de expor novos olhares, 
outros pontos de vista de forma simultânea na discussão e explora-
ção dos temas propostos.

O que e como escolhemos observar

A plataforma escolhida para o encontro foi o Virtual Math 
Team4 (VMT). É um projeto da Dexel University School of Educa-
tion do Estado de Filadélfia – EUA. Este projeto tem como objetivo 
a resolução colaborativa de problemas de matemática e, neste caso 
apresentado, com o auxílio do programa GeoGebra5 .  

Escolhemos observar o chat desenvolvido na disciplina 
porque ficou inserido em um momento em que os participantes es-
tavam bem entrosados, já tinham participado de outra sala de con-
versa e pela novidade de associar o programa GeoGebra como su-
porte para a conversa. Essa experiência contava com um elemento 
inovador para a discussão: além de registrar a conversa, os integran-

⁴   Disponível em http://vmt.mathforum.org/VMTLobby/commons/index.jsp
⁵   GeoGebra é um programa de matemática que  reúne geometria, álgebra, 
planilhas eletrônicas, gráficos, estatística e cálculo em um pacote de fácil acesso 
e manuseio. (http://www.geogebra.org/about)
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tes poderiam desenhar com auxílio do programa. O que poderia ge-
rar esse encontro? Será que atrapalharia o fluxo do diálogo? Como 
seria essa interação? O elemento surpresa, a novidade, alteraria o 
ritmo da conversa na sala? Por essas questões é que escolhemos a 
experiência de analisar esse encontro.

Bairral (2007) apresenta um esquema para análise do chat, 
utilizado posteriormente por Marques e Bairral (2014) na análise 
desse tipo de ambiente, o qual estabelece uma divisão em quatro 
fases, numerando a organização dos dados e como proceder para o 
estudo da sessão, além de sintetizá-lo em duas partes: análise da dis-
cussão no coletivo profissional (fase 1 e 2) e análise personalizada 
(fase 3 e 4).

a.    Fase 1:
a.1. Delimitação do objetivo do Chat
a.2. Planejamento

b.    Fase 2:
b.1. Edição
b.2. Resumo das ideias discutidas identificando em caráter  oletivo
b.3. Numeração das intervenções

c.    Fase 3:
c.1. Escolha do (s) professor (es) a analisar
c.2. Identificação de blocos temáticos na discussão
c.3. Análise do Conteúdo de Conhecimento Profissional

d.    Fase 4:
d.1.Contraste e meta-análise de todo o processo (BAIRRAL, 2007, 
p. 93)

Embora este modelo de análise tenha sido utilizado para 
um bate-papo de natureza diferente do VMT, a seguir detalho como 
o mesmo foi utilizado na análise ilustrada neste capítulo.

adaPtação Para nosso ProcedImento e coleta de dados

Entendemos que o modelo apresentado anteriormente faz uma 
análise completa de um chat, mas para o nosso caso, no qual a prá-
tica com o programa assume o foco desse ambiente, adaptamos o 
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modelo de Bairral (2007) como descrito a seguir.
Nas fases 1 e 2, com suporte do material (planilha) dispo-

nibilizada pelo VMT, usaremos a análise como foi apresentada. Para 
a fase 3, como se trata de um modelo de chat em que a discussão se 
trava em torno de atividades gráficas, ao invés de escolher um ator 
para observar, colocamos o problema como foco da discussão e as 
interações para a solução. Adotaremos parte da fase 3 com os itens 
c3 e c4. Na fase 4 pretendemos estudar como contraste, as relações 
entre os participantes e as intervenções com o programa GeoGebra.
Análise do chat

O objetivo desse chat foi dividido em dois. Em primeiro 
lugar uma nova experimentação da plataforma VMT, com a resolu-
ção de um problema proposto com a estratégia de formar um time, 
e a aplicação online do programa GeoGebra, que nem todos tinham 
instalado em seus computadores. O problema apresentado foi a 
construção de um quadrado sem utilizar o ícone apresentado pelo 
programa (Figura 1).

Figura 1 – Tela do VMT

 Fonte: Disponível em  http://vmt.mathforum.org/VMTLobby/                   
commons/index.jsp 

Foi planejada uma sessão de uma hora de duração, na qual 
os membros da turma realizariam a tarefa sem a intervenção de um 
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coordenador. Era previsto que a sessão iniciasse às 15h e terminas-
se às 16h, mas o grupo estendeu em aproximadamente 50 minutos 
sua duração.

Para estudo da fase 2 escolhemos quatro momentos impor-
tantes: (i) entrada no chat e ambientação com o programa; (ii) dis-
cussão sobre a abordagem do problema; (iii) execução do problema 
proposto; e (iv) considerações sobre o resultado. Realizamos essa di-
visão após a leitura do registro das mensagens, tomando como base 
a análise feita por Bairral (2007). A adaptação da proposta de análise 
foi feita pela apresentação da estrutura desse chat que alterna o co-
mando do programa entre os participantes (enquanto um desenha 
os outros não podem intervir até que o controle seja passado) e a 
digitação das mensagens. O teor das mensagens digitadas gira em 
torno do que é realizado na área de trabalho do GeoGebra.

Entrada no chat e ambientação com o programa

O grupo do chat já estava bem entrosado, formado por 
cinco alunos, os quais serão identificados pelas suas iniciais, que 
sabiam do horário marcado, mas que, por problemas pessoais, não 
conseguiram entrar na sala de forma simultânea (Quadro 1), obser-
vando-se uma diferença entre o horário de acesso entre o primeiro 
aluno e o quinto de 34 minutos, o que não gerou problema algum 
para o desenrolar das atividades.

Quadro 1- Registro do horário de acesso de cada participante na sala
W 

14:51
A 

15:15
Gi  

15:19
Ge 

15:23
M  

15:25
Fonte: Elaborado pelo autor.

Como o software era novidade para alguns e a estrutura 
do chat, um misto de conversa e construção na janela do programa, 
houve um momento inicial de ambientação e reconhecimento da 
funcionalidade do mesmo (Figura 2). 
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Figura 2 - Ações com o programa GeoGebra por horário e por participante

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos registros da plataforma VMT.

Nesse gráfico observamos o número de ações por partici-
pante e o horário de sua intervenção. O controle do programa era al-
ternado entre os participantes sem limite de tempo ou ações. Cada 
um explorou os comandos livremente e combinavam quem mani-
pularia o programa de cada vez. 

Das 15h08min até as 15h43min cada aluno teve livre aces-
so para experimentar os comandos do GeoGebra, sem a preocupa-
ção em resolver o problema proposto, observando-se que dois alu-
nos tiveram predominância na sessão (Quadro 2). No decorrer das 
interações os acessos se equilibram até que a discussão do problema 
evoluiu. A proposta era trabalhar em equipe e, assim, um dos alu-
nos faz na aplicação o que é discutido pelo grupo.

Quadro 2 – Predominância inicial6

G83 10/22/2014 15:31:34 pode ir o proximo

W84 10/22/2014 15:31:28 É, quando um está desenhando fica desabi-
litado para os demais.

A85 10/22/2014 15:31:49 sim

6    Interações transcritas em sua forma natural, ou seja, como foram postadas.
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A86 10/22/2014 15:32:04 vai lá M...

G87 10/22/2014 15:32:04 nobody has control

G88 10/22/2014 15:32:14 vai la gi ou m

Fonte: Elaborado pelo autor.

Discussão sobre a abordagem do problema
A troca de informações se deu através do texto digitado e 

pela movimentação dos comandos do programa. Três participantes 
demostravam ter experiência com o GeoGebra e os outros arrisca-
vam alguns comandos. O compartilhamento das informações fluiu 
bem, apesar de não haver um equilíbrio aparente entre o número de 
ações e o número de entrada dos alunos no programa.

A novidade de usar o aplicativo em conjunto com o chat 
criou uma nova dinâmica à conversa, pois além de digitar os alu-
nos podiam observar a construção que era realizada no quadro do 
aplicativo. A interação entre eles ocorre dentro do clima de um tra-
balho em equipe (Quadro 3), na qual cada um vai conquistando seu 
espaço pela aplicação de regras que são estabelecidas no momento 
da conversa.

Quadro 3 – Aspectos do trabalho em equipe

M117 10/22/2014 15:37:58
PODEMOS PASSAR A TAREFA QUE O B. 
PEDIU?

B172 10/22/2014 15:48:37
pessoal, só para me situar: o que estão 
construindo?

W173 10/22/2014 15:48:11
Ele sugeriu que cosntruíssemos um quadra-
do. O que seria uma quadrado?

G176 10/22/2014 15:49:22
construir um quadrado sem usar o icone 
polígono regular

W179 10/22/2014 15:50:02
Sim, mas para isso, precisamos saber de 
algumas propriedades do quadrado, não 
acham?

W186 10/22/2014 15:52:48 Serve esse?

A192 10/22/2014 15:57:34 Posso fazer uma...
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Execução da atividade proposta
O início da resolução da atividade proposta, construir um 

quadrado sem usar o ícone polígono regular, partiu da iniciativa do 
aluno A (Figura 3) e de uma proposição do aluno Ge. As primeiras 
soluções foram verificadas por outro aluno para confirmar se aten-
diam à proposta do problema. O desafio caminha junto com a busca 
de outras soluções e enriquece a discussão do tema da construção, 
porém nem todos apresentam solução ao problema. Lembramos 
mais uma vez que a proposta é o trabalho em equipe e essa é a valo-
rização do conceito de interatividade apresentado aqui neste estu-
do, o qual concorre para um trabalho realizado simultaneamente 
que força a resolução de impasses à medida que são apresentados.

Figura 3 - Construção do aluno A

 Fonte: Elaborada pelo autor.

Paralelamente à construção elaborada pelo aluno A, a qual 
é observada pelos outros participantes, a conversa vai se desenro-
lando no chat (Quadro 4), de modo que cada um vai realizando suas 
conjecturas e articulando à nova construção feita pelo aluno Ge.

Quadro 4 – Conjecturas apresentadas pelos participantes

W231 10/22/2014 16:08:42
Por que definiu um raio para construir um 
quadrado?

M232 10/22/2014 16:08:35 DÁ PRA FAZER COM O COMPASSO A.?



48 | Série InovaComTic - Volume 8

A233 10/22/2014 16:08:20

pq a construção que fiz foi baseada em cír-

culos... e quero variar o raio... e outro fator 

... usei a ferramente compasso...

A234 10/22/2014 16:09:25 kkkk sim!

Gi235 10/22/2014 16:10:13
Muito legal! Nem lembrava dessa ferra-

menta do compasso...

M236 10/22/2014 16:10:48
na verdade, faz tanto tempo q não uso, que 

lembro pouca coisa.

W237 10/22/2014 16:10:50
Só em círculos? Tive a impressão de ver 

algumas tangentes...

W239 10/22/2014 16:12:08
Ah, pensei que tinha falado que foi basea-

da em círculos...

W240 10/22/2014 16:12:28 kkkkkkkkkkkkkkkk

M241 10/22/2014 16:12:39 VALEU A.

Ge242 10/22/2014 16:12:39 fiz pelas coordenadas

Ge243 10/22/2014 16:12:57 utilizando a malha do eixo

W254 10/22/2014 16:15:19 Cadê seu quadrado, Ge?

Fonte: Elaborado pelo autor

O foco então é desviado para o novo constructo, polígono 
JKLM, agora deformado pelo estudante W (Figura 4).  

Figura 4 – Construções do aluno Ge  

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Esse quadrado, testado por outro aluno, mantinha suas pro-
priedades ao ser deformado, não atendendo a proposta que se trata-
va de construir um quadrado que não ficasse distorcido, caso tivesse 
algum ponto movido. Respondendo ao desafio feito pelo aluno W, o 
estudante Ge iniciou outra construção, o polígono H1J1K1E1.

O desafio da sessão abriu a discussão entre os participantes 
sobre os conceitos geométricos e colocou à prova a capacidade de 
cada um em reagir e propor uma nova solução (Quadro 5). Encon-
tramos aqui a atividade com o programa e a conversa digitada entre 
os outros membros paralela.

                           Quadro 5 – Discussão sobre conceitos geométricos 

A257 10/22/2014 16:15:14

tb acho...kkkk mas será q a ideia não é a 

construção de um quadrado e enquanto 

manipulamos ele continue um quadrado?

A260 10/22/2014 16:16:57 nem eu... estou só levantando uma questão?

M261 10/22/2014

16:16:52 SEI LÁ... A TAREFA ERA CONSTRUIR UM 

QUADRADO... NÃO DISSERAM QUE ELE 

TERIA QUE SER UM QUADRADO PRO 

RESTO DA VIDA...

Gi262 10/22/2014 16:17:02 sim... se deformar é pq não é um quadrado

Gi271 10/22/2014
16:18:34 se manipular a figura nao manter e defor-

mar, então não é um quadrado.

Ge274 10/22/2014 16:21:04 pode deformar

A276 10/22/2014
16:21:07 as retas perpendiculares no centro do 

circulo...

Ge278 10/22/2014 16:22:02 ou arco capaz

A281 10/22/2014 16:22:29 ARCO CAPAZ! Só em desenho! sds disso......

Fonte: Elaborado pelo autor.

Encontramos neste trecho o papel de moderador realizado 
pelo aluno A (registros A257 e A260), importante ação que pontu-
ava os procedimentos realizados e instigava a execução e desenvol-
vimento da conversa e da elaboração dos desenhos.
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consIderações sobre o resultado 
Esta análise permite-nos demostrar que há indícios (Quadro 7) de 
que os participantes, interessados em continuar e aperfeiçoar sua 
formação, estão preocupados em praticar para aplicar no trabalho 
com suas turmas, cuja maioria encontra-se envolvida com o ensino 
médio. As questões simples que foram abordadas revelaram ques-
tionamentos de como tratar assuntos semelhantes em sala de aula, 
seja a distância ou presencial. Tais questões demostraram que o gru-
po pode ser capaz de se avaliar e tomar decisões com responsabili-
dade e respeito em relação à participação do outro.

Quadro 7 – Possíveis indícios vinculados ao aperfeiçoamento da formação

W314 10/22/2014 16:34:42

Nunca trabalhei com o geogebra, mas acho 

que são aspectos importantes, claros para 

nós, mas sempre meio obscuros para nossos 

alunos.

A318 10/22/2014 16:36:18

O que percebo e que a questão não é o Ge-

ogebra e sim a Geometria! é o que percebo 

com os alunos

Gi322 10/22/2014 16:38:01
Eu já manipulei muito o geogebra, mas 

parei e to mega enferrujada.

W324 10/22/2014 16:40:14

Sim. Quando fiz minha pesquisa com cal-

culadoras, já tinha em mente que o proble-

mas deles era com as contas e nao com o 

equipamento.

Ge328 10/22/2014 16:44:02

Mas, se a pessoa souber geometria e não 

souber utilizar a ferramenta (nesse caso o 

aplicativo) não será muito proveitoso.

Ge329 10/22/2014 16:44:58 concordo Gi e A

W330 10/22/2014 16:44:30

Deixa ver se entendi: os alunos ficam à 

vontade e depois vocês exploram em cima 

do que eles cosntruíram?
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A331 10/22/2014 16:41:31

se vc der um jogo de esquados, compasso, 

régua T... caneta nanquin... se o teu aluno 

não sabe nem diferenciar um esquado de 

45 do de 30e 60...coo faz pro teu aluno fazer 

uma planta baixa?

W333 10/22/2014 16:46:10 Mando ele para o autocad! rsrsrs

Ge334 10/22/2014 16:45:42

mas também não vai saber aproveitar se 

não tiver um mínimo de conhecimento de 

geometria. Tem que equilibrar os dois

W336 10/22/2014 16:46:50
Tenho minhas dúvidas... Penso que um 

pode trazer a evolução no outro.

W338 10/22/2014 16:47:21
Se sabe geometria e pouco de geogebra, 

pode melhorar no geogebra.

W339 10/22/2014 16:47:51
Se sabe manipular o geogebra pode aumen-

tar seus conhecimentos em geometria.

Ge340 10/22/2014 16:47:44

é isso aí. Eles tem que entender que o pro-

grama, o aplicativo é uma ferramenta como 

o par de esquadros

Ge341 10/22/2014 16:49:10 Isso W. É Tao, o caminho do meio

A343 10/22/2014 16:50:01 concordo*

W351 10/22/2014 16:51:38

O que percebi aqui foi o seguinte: Na cons-

trução do Ge, foram utilizadas propriedades 

diferentes das usadas pelo A. Levando-se 

em conta que seriam dois alunos diferentes, 

haveria bastante material para discussão.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A discussão flui em um bom ritmo, mediante uma con-
versa ativa e de reflexão imediata, sem consulta ou apoio de outros 
textos. Encontramos uma particularidade que quebra o ritmo da 
discussão do chat, ao ser disponibilizado um quadro virtual de apli-
cação do software. O fato de o controle ser exclusivo para um aluno 
por vez cria uma expectativa nos outros membros e proporciona 
uma reflexão sobre a atitude que cada um irá tomar quando chegar 
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o seu momento de utilização.
Nenhum dos participantes precisava ter o programa insta-

lado em seu computador, podendo todos interagir diretamente no 
programa da plataforma. Importante ressaltar que cada um detinha 
o controle do programa e disponibilizava para o próximo. Cada par-
ticipante podia digitar mensagens enquanto um utilizava o progra-
ma. Todos podiam visualizar o que estava acontecendo na tela, mas 
não podiam intervir na ação do que construía com o GeoGebra.

Destacamos a importância desse ambiente para início ou 
conclusão de um tópico para a disciplina desenvolvida em Ambien-
te Virtual de Aprendizagem (AVA): o levantamento do estado em 
que um determinado assunto se encontra entre os alunos ou a evo-
lução e compreensão de um referido conceito. 

Observamos, também,  que o ritmo de uma discussão nor-
mal do chat foi quebrado, pois os membros do grupo paravam a 
discussão para assistir a evolução da construção no quadro do pro-
grama, o que nos trouxe mais dificuldade em analisar pelo proces-
so proposto por Bairral (2007), para a investigação desse ambiente, 
uma vez que muitas ações se dispersam no registro entre as movi-
mentações feitas no software e as mensagens digitadas no chat.

A sessão desse chat se mostrou proveitosa, revelando ma-
turidade e bom entrosamento do grupo, sempre preocupado em 
recolher dessa experiência algum tipo de aprendizado para sua prá-
tica profissional. Os participantes fazem uma revisão sobre a sessão 
para avaliar a construção colaborativa proposta pelo trabalho em 
equipe. Finalmente, o chat com inserção do GeoGebra na platafor-
ma do VMT pode permitir o  enriquecimento da discussão e favo-
recer o aprendizado, por meio da observação e da  manipulação dos 
alunos. 
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CAPÍ TULO  3

INTERAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UM FÓRUM 
DE DISCUSSÃO

Este texto relaciona a interação vista a partir da Perspectiva Históri-
co Cultural, a qual se apropria de alguns conceitos de Vygotsky para 
autores das Tecnologias da Educação que trabalham com ambien-
tes virtuais de aprendizagem e Fóruns de Discussão. Trata-se de um 
trabalho apresentado para a disciplina Ensino e Aprendizagem em 
Ambientes Virtuais do PPGEduc, o qual representa um recorte da 
pesquisa de mestrado. O objetivo deste trabalho será dissertar sobre 
a interação e sua potencialidade nos fóruns virtuais, além de verifi-
car, apoiada em autores da área, a contribuição do fórum como um 
ambiente interativo para o professor em formação.

Gisele Pereira de Oliveira Xavier1 

1   Mestre em Educação PPGEduc/UFRRJ, Semed Japeri, gisele_po@msn.com 

mailto:gisele_po%40msn.com?subject=
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Introdução

Este trabalho  é  uma oportunidade para relacionar as ideias e fa-
zer um recorte da pesquisa de mestrado com alguns conceitos de 
Vygotsky e autores no campo das Tecnologias em Educação, sendo 
descrito em poucas linhas o objeto de estudo, a fim de situar o leitor.

O projeto nasceu a partir da experiência da autora enquan-
to tutora do curso de Formação Continuada, ofertado pela Funda-
ção Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CE-
CIERJ) para os professores de Matemática da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

O trabalho é realizado em uma plataforma online, que con-
siste em discutir ideias e conceitos matemáticos com os grupos de 
professores e também elaborar e reavaliar o planejamento das aulas. 
Toda a proposta desenvolvida na plataforma online é oriunda dos 
materiais ofertados pelo curso (livro do aluno e livro do professor). 
Com isso, a interação é a grande chave para que o curso se desenvol-
va. O objeto de estudo de mestrado tem como objetivo analisar as 
interações dos professores que lecionam Matemática na Nova EJA 
mediante ambientes virtuais.

O objetivo desse texto será dissertar sobre a interação, sua 
potencialidade nos fóruns virtuais. E verificar apoiada nos autores 
da área a contribuição do fórum como um ambiente interativo para 
o professor em formação.

o fórum

O ambiente de análise é o Fórum Temático do Curso de Formação 
Continuada do Projeto Nova EJA. No primeiro semestre de 2014 o 
curso foi reformulado e os grupos que antes eram compostos por 
participantes agrupados na mesma regional metropolitana passa-
ram a ser mistos, possuindo membros de diferentes localidades. 

Nota-se o quanto é importante considerar o contexto na 
hora de realizar a análise nos espaços virtuais de aprendizagem, 
pois cada grupo possui um modo característico de falar. Como os 
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sujeitos da pesquisa são professores de matemática formados que 
estão cursando formação continada, suas falas diferem, por exem-
plo, de um outro grupo formado por professores de linguagens, pois 
abordam em suas discussões conteúdos específicos de sua área de 
conhecimento. Dessa forma, para análise é importante que sejam 
considerados os sujeitos e seus contextos.

Para iniciar o recorte de análise, foram colocadas em pla-
nilha as unidades estudadas no Módulo 2 (1º bimestre letivo/2014) 
e o quantitativo de participações de cada unidade estudada (Figura 
1).

Figura 1 - Relação quantitativa das postagens nos fóruns por unidade

Fonte: Elaborado pela autora

Para seleção dos grupos o critério utilizado para redução 
dos dados foi escolher os dois grupos que mais tiveram participação 
dos professores cursistas. O quantitativo demonstrado na tabela a 
seguir (Figura 2) exclui as participações e intervenções dos tutores.
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Figura 2 - Relação quantitativa somente das postagens                                       
dos professores cursistas

Fonte: Elaborada pela autora.

Para análise foram considerados os dois grupos que mais 
participaram em todos os três fóruns temáticos desenvolvidos ao 
longo do bimestre. Com isso, os grupos que fizeram parte da análise 
para este trabalho foram: o Grupo 4 (G4) e o Grupo 7 (G7). Após a 
seleção dos grupos, optou-se por escolher o fórum que mais teve 
participações dos professores cursistas, com isso o fórum de análise 
foi o Fórum Temático 3 (Quadro 1). É importante destacar que o Fó-
rum Temático 3 trabalhou com conceitos de Função Polinomial do 
1º Grau. E como questões norteadores instigava a participação dos 
cursistas através de dois questionamentos:

Quadro 1 - Proposta do Fórum Temático 3
Responda os itens a seguir, levando em conta a sua experiência 
como professor no ensino de jovens e adultos.
a)      Sobre a Resolução de Problemas, um dos princípios destaca-
dos nos documentos curriculares para o ensino de Matemática, o 
material do professor da unidade 14 sugere e declara: “...aconselha-
mos que você esteja atento para desenvolver nos alunos o gosto e 
a iniciativa para resolver problemas. Não é de espantar que alguns 
alunos, frente aos problemas, cruzem os braços, aguardando pelo 
momento em que as soluções serão escritas no quadro. Esta postura 
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passiva é fruto de um processo de ensino tradicional que, durante 
muito tempo, pregou a ideia de que o conhecimento deve ser trans-
mitido do professor para o aluno. O professor era considerado o de-
tentor do saber e o aluno, um mero receptor. Entretanto, lembre-se: 
isto pode mudar! Trabalhar frequentemente a resolu-ção de proble-
mas é um bom caminho para a mudança.” (p. 131). No material do 
professor da unidade 4 são apresentadas diferentes atividades que 
podem ser trabalhadas na sala de aula com recursos didáticos di-
ferentes (internet, Excel, cartolinas, ...). Escolha uma atividade que 
seja um problema a ser modelado por uma função afim e apresente 
aqui no fórum uma proposta de como essa tarefa pode ser aplicada 
nas turmas do NEJA, fazendo as devidas adequações e que atenda 
as orientações destacadas no texto sobre Resolução de Problemas 
destacado no material do professor.
 b)    Na sessão 4 da unidade 15 no material do aluno intitulada “Ob-
servando gráficos. Enxergando funções”, o aluno trabalha uma ha-
bilidade diferente no estudo da função afim, que é determinar a lei 
da função afim, quando são conhecidos pelo menos dois pontos de 
seu gráfico. Escolha um problema dessa natureza, diferente do ma-
terial do aluno e resolva-o por meio de duas estratégias diferentes.

Fonte: Elaborado pela autora.

Interação

Para começar a tecer as ideias sobre interação, foi possível perceber 
o quanto a vivência acadêmica tem contribuído ao estudar teóri-
cos como Vygotsky, que aborda a interação. Embora não seja um 
conceito novo, nos ajuda a pensar sobre o desenvolvimento e com-
partilhamento de experiências em espaços virtuais, como o fórum 
de discussão. Além de nos ajudar a olhar melhor para o objetivo de 
pesquisa, têm nos possibilitado a fundamentar as análises nesses es-
paços formativos. Dessa forma, podemos perceber o quanto alguns 
conceitos da psicologia estão presentes e envolvidos no cotidiano 
da prática pedagógica dos ambientes virtuais de aprendizagem. 
Para iniciar a discussão será visto como a interação é percebida den-
tro da perspectiva histórico cultural. 

Fichtner (2010, p. 25, grifo nosso) destaca, sob o olhar de 
Vygotsky, que “[...] a compreensão depende da interação que os indi-
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víduos conseguem estabelecer entre o verbal e o não verbal, entre a 
palavra e o afetivo-emocional que flui em toda comunicação”. Nesse 
sentido, a linguagem serve para organizar o pensamento e as ideias, 
pois possibilita que os mesmos sejam expressos e compartilhados 
com o meio social. Logo, o papel da interação na construção e re-
flexão do conhecimento nos fóruns de discussão (Figura 3) em am-
bientes virtuais de aprendizagem (AVA), que são estruturados com 
os relatos dos participantes a partir de suas experiências profissio-
nais e de vida, podem levar à compreensão dos conceitos propostos 
durante a discussão, além de valorizar “[...] a habilidade de trabalhar 
em equipe e construir coletivamente soluções dos problemas pro-
fissionais” (HARGREAVES2, 1996, apud BELINE, 2010, p. 88).

Figura 3 - G7 Experiências e construção de ideias de forma coletiva.

Cursista A
Re: FT3 - Fórum Temático 3
quinta, 27 março 2014, 07:27

Olá Tutor e colegas,
Respondendo a questão a:
Acredito que se trabalharmos situações com a qual nossos alunos possam 
de identificar, seja um caminho razoável para um melhor entendimento 
dos assuntos a serem tratados. Acho que um problema a ser trabalhado em 
sala de aula que seja interessante, seja uma análise de uma conta de luz, para 
podermos fazer a associação a função afim.

Cursista B
Re: FT3 - Fórum Temático 3
quinta, 27 março 2014, 09:07

Olá Cursista A.
Muito interessante sua escolha, mas temos que comentar que na conta de 
luz existe os impostos embutidos e as taxas como por exemplo de ilumina-
ção pública da prefeitura.
Bom dia! Abraço.
Cursista B.

2   HARGREAVES A. Cultures of teaching and education change. The American 
Education Research Association, New York,1996. 
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Cursista C
Re: FT3 - Fórum Temático 3
quinta, 27 março 2014, 11:06

Olá Cursista A;
Quando estou trabalhando a modelagem dos problemas do nosso cotidiano, 
também, utilizo o exemplo da conta de luz. O exemplo do buffet, também é 
muito legal, desperta o interesse dos alunos.
Abraços
Cursista C.

Cursista D
Re: FT3 - Fórum Temático 3
sexta, 28 março 2014, 10:29

Olá Cursista C, usei a atividade do buffet e os alunos gostaram. Fizemos 
cálculos com mais convidados e foi muito bom.
Abraços!

Fonte: Elaborada pela autora.

 Na Figura 3, vemos que o participante B, com base em sua 
experiência, agrega sugestões para acrescentar a exploração da 
ideia sugerida pelo participante A. Como por exemplo de utilizar 
os juros e impostos de iluminação pública embutidos na conta de 
luz, na explanação da atividade. Também é possível perceber que 
o participante C sugere trabalhar a função polinomial através de 
outra estratégia: a situação de um buffet. O mais interessante nesse 
compartilhamento de ideias é ver que o participante D aproveitou 
as sugestões expostas pelos colegas, aplicou a atividade em sala 
com seus alunos e retornou com a experiência que obteve. Ou seja, 
o fórum possibilitou que uma ideia compartilhada e aprimorada 
coletivamente, que visava a exploração de um conceito, fosse não 
só compartilhada e explorada, mas também experimentada. Uma 
possibilidade que surgiu da interação no Fórum.
 O fórum é um espaço que se utiliza da interação para cons-
trução de significado e aprendizagem, além de um ambiente que 
oportuniza que cada indivíduo explore seu potencial. Com isso, a 
interação estabelecida no fórum é uma oportunidade de ser, criar, 
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construir e transformar sentidos, participando como sujeito que 
se assume na sociedade, pois “[...] o sujeito é social e, portanto, se 
constitui na história e na cultura” (FICHTNER, 2010, p. 25). Logo, 
o ambiente virtual passa a ser um espaço que valoriza as ideias dos 
participantes, a capacidade de adaptarem, reutilizarem sugestões, 
compartilharem conhecimentos, e também a capacidade de ino-
varem (BELINE, 2010). Dessa forma, temos que o ambiente virtual 
pode favorecer que o pensamento reflexivo se estabeleça a partir 
das experiências dos participantes, seja com outros participantes, 
tutores, e até mesmo o próprio ambiente virtual.
 Com isso, chega-se ao que Behrens3 (2000, apud BELINE, 
2010, p. 97) destaca como necessário para proporcionar um am-
biente estimulador, o que é “[...] chamado três ‘Cs‘ – comunicação, 
colaboração e criatividade“, isto é, aprimorar não só a capacidade 
de se comunicar, mas também de se desenvolver colaborativamen-
te e ser criativo em seu contexto de atuação (prática). Também é 
importante que, além da troca de informações, experimentação e 
experiência, o AVA  possibilite o acesso a materiais (Figura 4).

          Figura 4 – G7 Sugestão de materiais.
Cursista E
Re: FT3 - Fórum Temático 3
quarta, 2 Abr 2014, 11:24

Bom dia a todos !
Respondendo ao item a)
Acho que a atividade Integrando Matemática e Física bem adequada para 
o NEJA, pois é simples de obter o material para os alunos (visto que temos 
dificuldades em ter outras tecnologias disponíveis), os ajudam entender me-
lhor as questões de Físicas que agora eles estão estudandos e acredito que se 
não tivermos um data show é possível levar nosso computator e mostrá-los 
alguns programas que esbocem gráficos, como por exemplo o Geogebra.
Abraços !

3   BEHRENS, M. A. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma 
emergente. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas Tec-
nologias e mediação Pedagógica. Campinas: Papirus, 2000 
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Cursista E
.

.

.
 Cursista E
Re: FT3 - Fórum Temático 3
quinta, 3 Abr 2014, 22:13

Complementando o que citei anteriormente, abaixo um vídeo sobre esboçar 
o gráfico no geogebra.
Abraços,
Cursista E.

Cursista F
Re: FT3 - Fórum Temático 3
sexta, 4 Abr 2014, 01:57

Olá, Cursista E.
Assisti o vídeo, o geogebra é um programa  muito bom. Os outros vídeos 
também.
Abraços.
Cursista F.

Fonte: Elaborada pela autora.

 Como é possível visualizar na Figura 4, o participante E, 
além de fornecer suas observações sobre as questões norteadoras, 
ainda realiza sugestões para lidar com a falta de alguns materiais 
nas unidades escolares. E para lidar com isso, o professor cursista 
compartilha sua criatividade sugerindo adaptações e a utilização de 
materiais e recursos.
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 No Grupo 4 (G4) também se percebe situações em que os 
participantes compartilham atitudes similares. O professor cursista 
G faz uma sugestão de atividade que tanto pode ser trabalhada no 
quadro em sala como acessada online (Figura 5).

Figura 5 – G4 Sugestão de materiais.
Cursista G
Re: Fórum Temático 3
sábado, 5 Abr 2014, 00:18

 questão a.docx
a) O exemplo – alugando carros – é uma atividade facilmente compreendi-
da pelos alunos principalmente porque está bem inserida no cotidiano de 
todos, detalhe que inclusive foi levado em conta na avaliação pelo PISA. Eles 
sabem que se pegarem um táxi, andando muito ou pouco, terão que pagar 
uma taxa mínima, chamada geralmente de bandeirada e mais um deter-
minado valor de acordo com a distância percorrida. Então primeiro isto é 
comentado em sala e demonstrado, simulando várias viagens em distâncias 
diferentes e calculando seus preços finais. Depois, para complementar e 
testar facilmente , como sugere o material do professor, os alunos podem ser 
conduzidos ao laboratório de informática, ou o professor podem levar o data 
show para a sala e acessar o link http://www.uff.br/cdme/afim/afim-html/
AP5.html e levar toda a turma a simular várias situações digitalmente, como 
no arquivo anexo e depois responder várias perguntas a respeito da corrida 
e esta estratégia com recursos tecnológicos, irá facilitar para que cada aluno 
crie sua forma de imaginar situações semelhantes e resolvê-las, modelando 
mais facilmente seus problemas.
http://novaeja.cecierj.edu.br/ava/mod/forum/post.php?reply=232119#

Cursista H
Re: Fórum Temático 3
sábado, 5 Abr 2014, 23:21

Boa noite Cursista G. 
Esse fórum está repleto de ótimas tarefas e de muitas sugestões, comtemplan-
do a sua que buscou no material do professor, mais uma ótima tarefa, espero 
que com tantas ideias consigamos melhorar o nível de nossos educandos. 
Abraços.
Cursista H.
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Cursista G
Re: Fórum Temático 3
domingo, 6 Abr 2014, 12:16

Bom dia, Cursista G! Buscamos sempre melhorar o entendimento nosso e o 
dos alunos, não é mesmo? Muito obrigado pelo comentário.

Fonte: Elaborada pela autora.

É a partir da interação estabelecida através de diálogos en-
tre os participantes no  fórum, que os cursistas vão  buscar soluções, 
se desenvolver, se estruturar e aprender, pois, como Vygotsky (1984, 
p. 94) coloca, uma vez que "[...] tenha aprendido a realizar uma ope-
ração, ela passa a assimilar algum princípio estrutural cuja esfera de 
aplicação é outra" . Logo, a aprendizagem é quando o sujeito torna 
próprio algo que viu, discutiu, aprendeu, que é referenciado por Vy-
gotsky (1984) como apropriação. Nesta perspectiva, a apropriação 
"[...] é uma questão de pertencer a participação nas práticas sociais" 
(SMOLKA, 2000, p. 37). Olhando para o curso, essa apropriação se 
dá a partir da participação e interações estabelecidas na discussão.
 No diálogo a seguir (Figura 6), verifica-se o quanto o Fórum 
Temático tem possibilitado a troca de experiências e conhecimen-
tos entre os professores cursistas.

Figura 6 – G4 Relato da vivência no Fórum Temático.
Cursista J
Re: Fórum Temático 3
domingo, 6 Abr 2014, 10:17

Bom dia Cursista I,
Usei este exercício porque meus alunos precisam relembrar os conteúdos. 
Agradeço pelo e-mail. Estou na mesma situação que você fiz as atividades 
anteriores do fórum, porque não sabia que podia participar do curso. Agora 
estou feliz por participar e também tenho muitos trabalhos a fazer. Mas se 
Deus quiser vou dar conta não sou de desistir.
Um abraço,
Cursista J.
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Cursista I
Re: Fórum Temático 3
domingo, 6 Abr 2014, 17:34

Boa tarde Cursista J. 
Que bom saber que você está gostando de participar dessa formação, real-
mente aprendemos muito com as trocas de ideias e tarefas, enviadas pelos 
colegas. 
Porém é tarefa em cima de tarefas e nós temos que dar o nosso jeito e como 
nós somos brasileiras, não desistimos nunca. 

Também estou adorando as tarefas enviadas por você, pelo visto você tem 
um acervo só de função do 1° grau, muito bom. 
Abraços. 
Cursista I.

Fonte: Elaborada pelao autora.

 Bairral (2007) destaca que o conhecimento profissional do 
professor se desenvolve a partir de momentos concretos de apren-
dizagem, nos quais o conhecimento vai sendo formado "[...] inte-
grando as características do discurso e os processos interativos de 
cada espaço discursivo do cenário" (BAIRRAL, 2007, p. 47). Com 
isso a interação deve desenvolver nos professores a estruturação de 
ações profissionais comprometidas com modificações no processo 
de ensino-aprendizagem e consequentemente no aprimoramento 
e reflexão de suas práticas docentes. Dessa forma, os participantes, 
neste caso os professores  da NEJA, podem se desenvolver utilizan-
do conhecimentos de sua experiência profissional, que são elemen-
tos concretos de suas vivências. É importante lembrar que para que 
todo o grupo se sinta motivado a participar, o ambiente virtual deve 
ser pautado em interesses comuns ao grupo de formação. 
 No ambiente analisado é possível perceber que toda in-
teração estabelecida é realizada por meio do ambiente virtual de 
aprendizagem, mais especificamente no fórum de discussão da dis-
ciplina. Pensando nisso, é necessário considerar que o principal ele-
mento nesta troca social é a palavra. Vygotsky (2001), destaca que 
é a palavra também é um signo, ou seja, um sistema simbólico, que 
“[...] nunca se refere a um objeto isolado mas a todo um grupo ou 
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classe de objetos” (VYGOTSKY, 2001, p. 9). Ela apresenta finalidade 
e características que devem ser levadas em consideração, o que faz 
da linguagem uma ferramenta do pensamento.
 Segundo Vygotsky (1984), o desenvolvimento do homem 
depende do aprendizado que é construído a partir das interações 
que o indivíduo estabelece com o meio, com outros indivídos e 
com os instrumentos. “[...] O aprendizado é um aspecto necessário 
e universal do processo de desenvolvimento das funções psico-
lógicas culturalmente organizadas e especificamente humanas“                   
(VYGOTSKY, 1984, p. 101). 
 A partir das leituras sobre o desenvolvimento humano foi 
possível entender que os conceitos são representações mentais de 
eventos, objetos e também uma forma de se conhecer (SOUZA, 
2010), sendo sua formação um processo que se desenvolve na rela-
ção com o meio, através dos signos. 
 Vygotsky (1984) considera que o desenvolvimento acontece 
por meio dos conceitos científicos (conceitos não-espontâneos) e 
conceitos cotidianos (conceitos espontâneos). Para o autor, os con-
ceitos são constituídos a partir de outros conceitos, pois para o autor 
os conceitos não se encontram isolados (VYGOTSKY, 1984). Assim, 
os conceitos são construídos no locus das interações. Por exemplo, 
em nosso caso, partindo de uma questão norteadora que instigue a 
discussão no fórum, o grupo vai criando e recriando suas estruturas 
cognitivas e se apropriando do conhecimento através do comparti-
lhamento de seus pensamentos, em forma de diálogos. Essa possibi-
lidade amplia a discussão à medida que cada sujeito apresenta seu 
pensamento. Seja concordando ou discordando o grupo vai amadu-
recendo na discussão. 
 O conhecimento é constituído a partir das contribuições dos 
conceitos científicos e cotidianos, "[...] o primeiro por favorecer a sis-
tematização, o segundo, pela construção de sentidos nas relações 
com as experiências e vivências de cada um" (SOUZA, 2010, p. 461). 
Sendo assim, tem-se que a formação de conceitos é um processo que 
se desenvolve de maneira criativa e se orienta para a resolução de 
problemas (CAVALCANTI, 2005).
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 O posicionamento dos professores cursistas no ambiente 
virtual deve permitir a construção não linear da argumentação que 
é socializada, pois assim as ideias poderão ser reelaboradas, reava-
liadas e orientadas por qualquer participante da discussão, incluin-
do o tutor, que também pode interagir e realizar intervenções. Nes-
se sentido, as mensagens subsidíam uma dinâmica comunicativa 
que propicia o desenvolvimento profissional de forma interativa e 
colaborativa (BAIRRAL, 2007).
 Partindo dessas observações, pode-se perceber o fórum 
como um ambiente de constante negociação, o qual pode permane-
cer estável por um tempo, mas deve ser observado e mediado pelo 
tutor, a fim de possibilitar o desenvolvimento individual e do grupo 
de forma colaborativa e construtiva. "[...] Nesse processo contínuo 
de (re)leitura e (re)escrita, formador e professores examinam, refle-
tem, reagem e respondem diferentemente no processo interativo e, 
consequentemente, potencializam criticamente o seu pensamento 
matemático" (BAIRRAL, 2007, p. 49). Logo, este espaço é visto como 
um ambiente construcionista, pois possibilita que seus participan-
tes além da troca de conhecimentos, discutam outras vivências e 
criem e (re)criem suas estruturas cognitivas através de suas pró-
prias experiências com o meio (BAIRRAL, 2012). 
 O tutor, por sua vez, deve estar cada vez mais atento ao rumo 
do que está sendo discutido, de maneira que sempre que necessário, 
possa trazer o grupo para objetivo, aguçar o pensamento ou mesmo 
fornecer esclarecimentos sobre dúvidas. Segundo BAIRRAL (2007), 
todas as intervenções, independente do tipo (argumentativa ou in-
formativa), são significativas para o desenvolvimento profissional, 
pois os professores cursistas refletem de forma crítica e metagoniti-
vamente sobre suas compreensões e práticas docentes.
 Na Figura  7 é possível observar que o Tutor X tentou aguçar 
o pensamento do professor cursita A ao lhe propor a utilização da 
calculadora para trabalhar com decimais, com base na própria su-
gestão do cursista. 
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Figura 7 – G7 Intervenção tutor.
Cursista A
Re: FT3 - Fórum Temático 3
quinta, 27 Mar 2014, 07:27

Olá Tutor e colegas,
Respondendo a questão a:
Acredito que se trabalharmos situações com a qual nossos alunos possam 
de identificar, seja um caminho razoável para um melhor entendimento dos 
assuntos a serem tratados. Acho que um problema a ser trabalhado em sala de 
aula que seja interessante, seja uma análise de uma conta de luz, para poder-
mos fazer a associação a função afim.

.

.

.
Tutor X
Re: FT3 - Fórum Temático 3
sábado, 29 Mar 2014, 00:49

Olá  Cursista A, boa  noite.
A análise de uma conta de luz seria uma boa atividade.
Mas o cálculo com números decimais  poderia atrapalhar  o entendimento do 
conceito de função afim.
Uma saída seria utilizar a calculadora como recurso para facilitar as contas  o 
que você acha?
abraços,
Tutor X.

Fonte: Elaborada pelao autora.

 A mediação "[...] permite que funções não dominadas auto-
nomanamente [...] sejam realizadas em conjunto, de forma compar-
tilhada" (SOUZA, 2010, p. 460). Para Vygotsky (1984, p. 459) "[...] é 
a linguagem um dos principais instrumentos de mediação". Dessa 
maneira, percebe-se que a interação, por meio da linguagem, em 
muito pode contribuir para a troca na saberes e experiências, o 
que corrobora na estrutuação e formação de conceitos. Cavalcanti 
(2005) destaca que não se ensina conceitos aos alunos, o professor 
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apenas os apresenta, mas são os alunos que formam seus conceitos. 
Um processo em que o social contribui, mas ao mesmo tempo tam-
bém é algo particular.
 

consIderações conclusIvas

A partir das reflexões compartilhadas neste texto é possível con-
cluir que o diálogo pode ser visto como uma maneira de criar me-
lhores possibilidades, proporcionar o amadurecimento de ideias e 
formação de conceitos, adquiridos através da troca de experiências 
e conhecimentos compartilhados no Fórum de Discussão. 
 Desta forma, para que o processo de formação continuada 
corrobore a transformação de práticas educativas, é necessário que 
se promovam processos formativos que levem à reflexão na práti-
ca e sobre a prática dos professores (SCHON, 2000). Dentro dessa 
perspectiva, o professor cursista poderá refletir e analisar conceitos, 
assim como adaptar ideias e sugestões para inserção em sua prática 
pedagógica. Com isso, tornar a prática o locus da formação se torna 
algo crucial. Pois, os participantes terão mais propriedade para dis-
cutir suas realidades profissionais. O que tornaria a formação ainda 
mais significativa, uma vez que a formação se possibilitaria uma 
extensão do trabalho realizado em sala de aula. Um momento para 
refletir e esbocar novas ações. 
 Com isso, verifica-se o quanto a interação pode contribuir e 
colaborar para o desenvolvimento do profissional docente que par-
ticipa do Fórum de Discussão, ambiente que, através dos diálogos, 
possibilita a troca e compartilhamento não só de ideias e concei-
tos, mas que indireta/diretamente influencia a vida profissional dos 
cursistas. O fato de o fórum também ser um ambiente assíncrono 
deve ser levado em consideração, pois nos leva a entender que os 
participantes têm a possibilidade de levar um maior tempo para re-
alizarem suas postagens, podendo refletir logo a seguir ou não, isto 
é, podem retornar logo após a leitura das mensagens dos colegas ou 
após um espaço maior de tempo.  
 Como sugestão para continuidade da análise, seria interes-
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sante também investigar o quanto a formação continuada para um 
grupo formado por profissionais de diferentes áreas contribui no 
processo formativo desse público diversificado.
 

referêncIas 

BAIRRAL, M. A. Tecnologias da Informação e Comunicação na    
Formação e Educação Matemática. Seropédica: EDUR, 2012.

BAIRRAL, M. A. Discurso, interação e aprendizagem matemática 
em ambientes virtuais a distância. Seropédica: EDUR, 2007. 

BELINE, Willian. COSTA, Nielce Meneguelo Lobo da. (Orgs).       
Educação Matemática, Tecnologia e Formação de Professores: Al-
gumas reflexões. Campo Mourão: Editora da FELCICAM, 2010.

CAVALCANTI, L. de S. Cotidiano, mediação pedagógica e formação 
de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de geogra-
fia. In: Cadernos CEDES, V. 25, Nº 66, 2005.

FICHTNER, B. Introdução na abordagem histórico-cultural de Vy-
gostky e seus colaboradores. Disp. Em: http://www3.fe.usp.br/seco-
es/inst/novo/agenda_eventos/docente/PDF_SWF/226Reader%20
Vygotskij.pdf Acesso em: dezembro de 2014.

MELLO, R. R.; BRAGA, F. M.; GABASSA, V. Comunidades de     
Aprendizagem outra escola é possível. São Carlos: EduFCar, 2012.

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo    
design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médi-
cas, 2000.

SOUZA, C. M. L. de; HUEARA, L.; BATISTA, C. G.; LAPLANE, A.L. 
F. de. Formação de conceitos por crianças com necessidades  espe-
ciais. In: Revista Psicologia em Estudo, v. 15, nº 3, 2010.

SMOLKA, A. L. B.. O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação 
das práticas sociais. In: Cadernos CEDES, nº 50, 2000.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 1.ed. Trad. José 



72 | Série InovaComTic - Volume 8

Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 
São Paulo: Martins Fontes, 1984. (Psicologia e Pedagogia).

VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001.



|                                 73Ambientes virtuais e formação de professores

CAPÍ TULO  4

USANDO O INBOX DO FACEBOOK COMO ESPAÇO 
PARA A MODELAGEM DE FUNÇÕES MATEMÁTICAS 

VISANDO O TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DE  
FORMA CRÍTICA E COLABORATIVA

O presente artigo é o relato de experiência de uma aula online que 
utilizou o espaço de bate papo do Facebook, no qual os licenciandos 
em matemática interagiram e modelaram funções matemáticas a 
partir de um dado real. Além de propor e analisar os modelos de 
funções criados e interferirem na criação do outro, cada graduando 
refletiu sobre os dados após o tratamento matemático no EXCEL, 
sobretudo, quando o professor questionava as respostas e opiniões 
dos participantes da aula com base em um roteiro planejado e com-
partilhado previamente. Os resultados extrapolaram a modelação 
de funções levando os alunos a realizarem uma análise crítica mais 
coletiva e ampliada da sociedade atual, tendo por base pressupostos 
da educação matemática crítica.
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Introdução

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) se tornaram na atua-
lidade importantes ferramentas para a educação a distância, no que 
concerne às inúmeras possibilidades de interação e compartilha-
mento de informações entre sujeito e objeto e entre sujeitos, sejam 
aprendizes ou professores. As ferramentas em um AVA vão de ins-
trucionais, passando por fóruns de discussões, até salas de bate papo 
síncronas, com instrumentos de escrita e desenho, locais nos quais 
os participantes interagem e podem produzir conhecimento de for-
ma coletiva e colaborativa de acordo com os objetivos traçados para 
a atividade a ser desenvolvida. Trata-se de uma nova modalidade de 
ensino que utiliza recursos informáticos inúmeros que são dispo-
nibilizados pelos computadores atuais como, por exemplo, anexar 
arquivos, fazer desenhos, escrever equações matemáticas, utilizar 
recursos e instrumentos de construção geométrica. Com esses re-
cursos é possível que as pessoas, mesmo à distância, possam inte-
ragir e trocar suas experiências, construir e apresentar suas ideias 
e suposições com os demais participantes do processo educacional 
em um AVA.

A Educação Matemática, em particular, teve um ganho 
significativo com essas novas possibilidades, não somente enquan-
to motivadoras para os alunos por usar recursos como a Internet 
e computadores, mas, sobretudo, pela ampla disponibilização de 
recursos construtivos, comunicativos e interativos que as mesmas 
proporcionam. Nesse sentido, há a necessidade de um planejamen-
to por parte dos educadores para que as atividades sejam conduzi-
das de maneira que contemplem os objetivos traçados previamente. 
Essa é uma forma de garantir a interação e a participação de todos 
os envolvidos no processo de construção coletiva do conhecimento.

O objetivo deste relato é apresentar e analisar as discussões 
geradas pelos participantes de uma aula não presencial em ambien-
te virtual, a partir de uma problemática apresentada que foi tratada 
criticamente à luz do estudo de funções matemáticas. O ambien-
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te virtual utilizado foi o chat do Facebook mais conhecido como 
inbox, no qual os alunos tiveram a oportunidade de anexar arqui-
vos, interferir na produção do outro, escolher o modelo matemático 
que melhor se aplicava ao problema, criticar o modelo escolhido a 
partir dos resultados e discutir sobre os aspectos socioculturais a 
partir da análise dos dados tratados.

Embora o Facebook não tenha sido criado para ser um am-
biente virtual de aprendizagem (AVA), principalmente para a edu-
cação matemática, esse ambiente pode ser explorado como tal, em 
virtude do planejamento traçado, para que houvesse a interação 
entre os participantes com a finalidade de obter o tratamento mate-
mático dos dados pela problemática apresentada de forma coletiva, 
colaborativa, crítica e reflexiva.

A experiência aqui apresentada abordará os resultados e 
as análises da atividade realizada com três alunas da licenciatura 
em matemática da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro       
(UFRRJ) à luz das discussões teóricas sobre os AVA, os processos 
de interação, a modelagem matemática e a educação matemática 
crítica. Essa experiência é fruto de uma disciplina de doutorado 
(Ensino e Aprendizagem em AVA do Programa de Pós-graduação 
em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares -                     
PPGEDUC), cujo propósito era discutir e produzir reflexões acerca 
dos aspectos práticos e teóricos da educação em ambientes virtuais 
de aprendizagem.

a tarefa ProPosta

Após o agendamento da atividade com os alunos da disciplina En-
sino de Matemática I da UFRRJ na qual sou professor, nos encontra-
mos virtualmente no horário marcado onde criei um grupo de bate 
papo no chat inbox do Facebook.

A tarefa tratava de propor aos alunos que modelassem uma 
função matemática que melhor se ajustasse aos valores da tabela 
apresentada acerca dos números de usuários do Facebook entre os 
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anos de 2004 e 2011 (Tabela 1), com o auxílio do Microsoft Excel .

Tabela 1 – número de usuários do Facebook de 2004 a 2011
Ano de 

referência
Número de 

usuários em milhões

4 1

5 5,5

6 12

7 50

8 100

9 360

10 608

11 845

Fonte: Tabela adaptada com os dados do site 

O tema escolhido vem apresentar o avanço do número de 
usuários do Facebook nos últimos anos, o que pode ser um fator 
de curiosidade para os alunos que o utilizam como mídia social. O 
planejamento elaborado para a atividade baseou-se na ideia de de-
senho didático, para o qual Santos e Silva (2009, p.109) expõem que:

[...] o desenho didático pode lançar mão de proposi-
ções e de interfaces para a co-criação da comunica-
ção e da aprendizagem em sua sala de aula on-line. 
Elas deverão favorecer bidirecionalidade, sentimen-
to de pertença, trocas, crítica e autocrítica, discus-
sões temáticas, elaboração colaborativa, exploração, 
experimentação, simulação e descoberta, elementos 
essenciais à prática educativa sintonizada com espí-
rito do nosso tempo sociotécnico e com a formação 
cidadã.

O planejamento ou desenho didático da aula foi idealizado 
em 4 etapas: (1) a apresentação da tarefa; (2) a criação coletiva e co-
laborativa dos possíveis modelos usando o EXCEL; (3) o “desafio” de 
projetar o valor para o ano de 2030 usando os modelos construídos 
e (4) proporcionar uma discussão a partir de uma análise crítica e 
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social dos dados analisados.
A tarefa proposta foi a criação colaborativa de um modelo 

de função matemática que melhor se ajustasse aos pontos no grá-
fico quando “plotados” os valores no EXCEL (Figura 1) a partir de 
uma exploração de recursos na criação de gráficos de forma crítica.

Figura 1 – A tarefa proposta no ambiente

 Fonte: Imagem gerada pelos autores.

Como alguns graduandos não se recordavam de todos os 
procedimentos já realizados em aula presencial anterior, tive que 
oferecer algumas “dicas” de como utilizar o EXCEL conforme apre-
senta a figura 2. Para essas dicas eu utilizei a tecla “printscreen” 
para colocar a imagem da tela na área de transferência e posterior-
mente “recortava” a parte que interessava para apresentar a dica no         
PaintBrush do Windows,  a fim de “focalizar” o recurso a ser utili-
zado. Embora o chat inbox do Facebook não tenha sido criado efe-
tivamente para funcionar como um AVA, a orientação dada nessa 
experiência permite uma análise do seu potencial para esse tipo de 
atividade, pois, segundo Bairral (2010, p. 2), “[...] um AVA possui os 
seguintes componentes: a comunidade constituída e sua intencio-
nalidade, as normas, o propósito educativo, as tarefas de formação, 
os diferentes espaços comunicativos variados e os artefatos media-
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dores”. Nesse bate papo, os alunos puderam anexar os arquivos de 
suas produções e tentativas de modelação, conforme mostra a Figu-
ra 2.

Figura 2 – exemplo de arquivo postado pelos alunos e                                                                                                                      
de imagem com as “dicas” de utilização para os alunos.

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

No caso apresentado, a comunidade foi constituída pelo 
professor – eu – e os alunos, a intencionalidade foi uma aula sín-
crona (na qual há a participação em tempo real de todos) sobre um 
determinado tema/assunto, havendo um propósito educativo (dis-
cutir a modelagem de funções a partir de dados da realidade) por 
meio do espaço discursivo e comunicativo (o chat) e os artefatos 
mediadores como a possibilidade de anexar arquivos a partir dos 
quais todos podem abrir e interferir e “printar” as telas do EXCEL.

Como o arquivo anexado pôde ser acessado por todos os 
participantes do grupo, propus que os demais colegas abrissem o 
mesmo e criticassem o modelo de função escolhido pelos que pos-
tavam, como uma forma de interação entre as suas produções in-
dividuais no processo de construção coletiva. Com essa proposta, 
percebeu-se que “[...] os participantes não são sujeitos meramente 
envolvidos no processo. Eles estão imersos no processo, ou melhor, 
eles pertencem e participam do desenvolvimento sociocomunicati-
vo das interações” (BAIRRAL, 2010, p.2).
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a escolha Pelo melhor modelo de função

A construção dos pontos no gráfico do EXCEL mostrava uma curva 
ascendente que levava os alunos a testarem a função que melhor se 
ajustava aos pontos no gráfico. Os mesmos oscilavam entre a utili-
zação de uma função polinomial de ordem 2 e a função potência, 
disponíveis como linha de tendência (VIANNA, 2012) pelo recurso 
do software, conforme a fala da aluna Marília. As alunas ficaram 
debatendo e testando a função que melhor se ajustava aos pontos, e 
a que foi escolhida foi a função polinomial (Figura 3).

Figura 3 – exemplo de arquivo postado pelos alunos e de                                                                                          
imagem com as “dicas” de utilização para os alunos.

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

O momento da escolha da função (linha de tendência) 
do EXCEL pelo aluno é fundamental para a questão democrática   
(SKOVSMOSE, 2001) no ensino dentro da perspectiva da Educação 
Matemática Crítica. Nesse sentido, não há uma “imposição” do pro-
fessor na escolha do modelo a ser utilizado. O aluno testa as pos-
sibilidades oferecidas pelo software e toma as decisões ao debater/
interagir com os colegas e com o professor (VIANNA, 2012). A este 
último cabe o intuito de mediar, questionar e “desestabilizar” o alu-
no acerca da sua opção no sentido de levá-lo a argumentar no AVA 
sobre a sua percepção e escolha do tratamento dos dados reais.
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Figura 4 – exemplo de “printagem” da tela do EXCEL pelos alunos.

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

A minha tentativa de propor que ambas as funções fossem 
comparadas com o resultado final, foi materializada quando propus 
um desafio: que os alunos tentassem projetar para o ano de 2030 o 
número de usuários do Facebook, ao utilizarem e comparassem os 
dois modelos escolhidos – a função polinomial e a função potência 
(figura 5).

Figura 5 – O “desafio” proposto pelo professor.

Fonte: Imagem gerada pelos autores.
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comParando o resultado nos doIs modelos escolhIdos 
Ao propor o “desafio” percebi que as alunas ficaram motivadas pela 
simples curiosidade de saber qual o modelo de função daria uma 
“projeção” coerente com os dados utilizados para o número de usu-
ários do Facebook para o ano de 2030.

Essa terceira fase da aula foi fundamental para que a par-
ticipação de todos na criação desse hipertexto se desse de maneira 
interativa e aberta, pois, segundo Santos e Silva (2009, p.110) “[...] é 
preciso que o desenho didático contemple uma intencionalidade 
pedagógica que garanta a educação on-line como obra aberta, plás-
tica, fluida, hipertextual e interativa”.

Assim, começaram a projetar os dados “para o futuro” com 
a função potência. Utilizando a função gerada pela linha de tendên-
cia do EXCEL, substituíram o valor de “x” por 30 e encontraram o 
valor de 956 bilhões de usuários em 2030, o que causou muito es-
panto a todos os participantes, conforme se percebe nas falas em 
destaque (Figura 6), após o meu questionamento sobre possibilida-
de desse resultado.

Figura 6 – Resposta dos alunos sobre o resultado encontrado                                                                    
pela função potência para o ano de 2030 

Fonte: Imagem gerada pelos autores.
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Nessa quarta e última etapa da aula foi interessante perce-
ber o senso crítico dos alunos acerca do valor encontrado (Figura 6). 
Assim, propus que testassem com a segunda função escolhida, que 
foi a função polinomial de grau 2. Para a função polinomial, o resul-
tado encontrado foi 16 bilhões de usuários no ano de 2030, o que 
para eles serial algo possível, segundo a fala da Fernanda (Figura 7).

Figura 7 – Resposta dos alunos sobre o resultado encontrado                                                                      
pela função polinomial de grau 2 para o ano de 2030.

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

 No sentido de proporcionar uma discussão sobre os dois 
modelos analisados, “printei” os dois gráficos e postei no chat, um 
ao lado do outro, para que os alunos pudessem argumentar os dois 
resultados encontrados na projeção para o ano de 2030 (figura 8).
Segundo Bairral (2010, p. 3), “[...] ainda que uma determinada tarefa 
do AVA preconize uma série especifica, “a ação de caminhar” pela 
tarefa trará mais sentido à medida que o seu autor faça articulações 
contextuais próprias.”
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Figura 8 – Propondo uma comparação dos dois                                                                                                                                             
      gráficos e funções modeladas.

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

Ao questionar sobre o porquê de um resultado (da fun-
ção potência para 2030) ficar tão acima do esperado (956 bilhões 
de usuários) ao observar visualmente os dois gráficos, a resposta da 
Fernanda (Figura 9) dá a ideia de que mesmo a função polinomial 
estando mais “ajustada” aos pontos (fala da Marília), a função po-
tência “cresce mais rápido” que a polinomial.

Figura 9 – Respostas quanto à observação e comparação                                                                                                 
dos dois gráficos.

 

Fonte: Imagem gerada pelos autores.
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Percebeu-se que a visualização do gráfico foi essencial para 
a percepção dos resultados obtidos nas projeções dos dois modelos 
de funções e na busca por uma análise crítica dos dados, levando à 
reflexão tanto da validade dos modelos quanto das questões sociais 
que emergem da discussão (VIANNA, 2012). O fato de os resultados 
terem ficado tão diferentes (956 e 16 bilhões) levou à contemplação 
dos modelos, mas, sobretudo, do provável futuro das redes sociais 
como o Facebook comparado com o Orkut (Figuras 10, 11 e 12).

Figura 10 – Discussão sobre a possibilidade de haver                                                                                                                       
16 bilhões de usuários do Facebook em 2030.

 

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

O tipo de questionamento que fiz sobre a possibilidade de 
haver 16 bilhões de usuários em 2030 extrapola a análise dos mo-
delos matemáticos criados, nos quais o espaço de interação naquele 
momento passa a ter uma função de análise dos fatores sociais à luz 
do tratamento matemático dos dados. Quais os fatores que levariam 
a população, que hoje é de 7 bilhões (em 2014), chegar ao número 
de 16 bilhões em 2030? Todos teriam acesso a essa tecnologia (Figu-



|                                 85Ambientes virtuais e formação de professores

ra 11)? E as pessoas que possuem mais de um perfil no Facebook? 
Por que o Orkut teve um crescimento meteórico e hoje já não existe 
mais (Figura 12)?

A minha função enquanto professor na atividade online 
era provocar discussões, pois, segundo Mercado (2009, p. 18),

[...] nesse contexto [on-line] a função do professor ou 
tutor é realizar intervenções e interferências no pro-
cesso ensino-aprendizagem. [...] O professor selecio-
na, organiza e problematiza os temas e conteúdos de 
modo a promover uma adequada construção do pro-
cesso de aprendizagem, colaborando para o avanço 
do seu processo de desenvolvimento sociocultural.

Figura 11 – Discussão sobre as questões sociais de democratização                                             
ao acesso das tecnologias informáticas no futuro.

 

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

Os questionamentos que propus para as questões sociais 
inerentes aos dados tratados possibilitaram uma interação duran-
te a aula que permitiu “dar voz” aos alunos participantes de forma 
crítica e reflexiva.  Para Santos e Silva (2009, p. 118), “[...] o desafio 
é provocar o aprendente a contribuir com novas informações e a 
criar e oferecer mais e melhores provocações à turma, participando 
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como coautor do processo de comunicação e de aprendizagem.”

Figura 11 – Questionamentos e comparações com                                                                                         
outras redes sociais que já não existem mais.  

Fonte: Imagem gerada pelos autores.

Sendo assim, a interação proporcionada na discussão com 
a utilização dos recursos de visualização e de manipulação coletiva 
e compartilhamento de arquivos, disponíveis pelo ambiente virtual 
a partir do planejamento da aula, foi a grande impulsionadora dos 
debates e das reflexões coletivas de dados da vida real. A tabela se-
guinte ilustra uma sequência de ações e interações realizadas nessa 
dinâmica online.

Tabela 2 – Linha do tempo das etapas da atividade realizada

Horário Desenvolvimento interativo e descobertas 
na atividade

16:12 Apresentação dos dados pelo professor

16:21

Postagem do primeiro arquivo por uma aluna 
constando a organização dos dados em uma 
tabela e a tentativa de construção de gráfico, 
porém com algumas dúvidas
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16:26

Outra aluna compara duas funções que cons-
truiu com os dados apresentados: a função 
potência e a polinomial de ordem 2 – nesse 
momento ela analisa qual a que melhor se 
ajusta aos pontos do gráfico

16:35
A aluna “printa” na tela o modelo que consi-
derou mais ajustado aos pontos: a polinomial 
de grau 2

16:34
As alunas participantes interferem uma na 
construção da outra observando os dois casos 
construídos

16:38
O professor lança o desafio: fazer uma proje-
ção do resultado (nas duas funções criadas) 
para o futuro - o ano de 2030

16:51
Debate do grupo sobre qual o resultado da 
projeção seria o mais viável e confiável 

17:00
Escolha do grupo pelo melhor modelo: a 
função polinomial de grau 2

17:14

A análise crítica e coletiva do gráfico que 
“cresce mais rápido”, o que levou a considera-
rem a função potência inviável como modelo, 
pois projetava um valor extremamente

alto. Neste momento, o professor “printa” na 
tela os dois gráficos – um ao lado do outro – 
para uma melhor visualização pelo grupo

17:09
Análise crítica e coletiva da realidade acerca 
do modelo escolhido: “é possível ter 16 bi-
lhões de usuários em 2030?”

17:11

Discussões dos participantes sobre as ques-
tões sociais que levariam a uma possível 
explosão demográfica no futuro mundial e 
sobre a democratização ao acesso à informá-
tica.



88 | Série InovaComTic - Volume 8

17:13

O professor desestabiliza o grupo ao questio-
nar que cada cidadão pode ter mais de um 
perfil no Facebook e sobre a possibilidade de 
queda do número de usuários quando compa-
rado com o Orkut.

17:15

Discussões coletivas sobre essas possibilida-
des para o futuro que todos consideram incer-
to, sobretudo, quando são utilizados modelos 
matemáticos de previsibilidade, levando ao 
encerramento da atividade e avaliação da 
proposta.

Fonte: Tabela criada pelos autores.

consIderações fInaIs

A atividade apresentada neste trabalho teve foco na interação en-
tre os participantes em um ambiente virtual de aprendizagem, na 
construção coletiva, na criação de hipertexto e de exposição do pen-
samento crítico; conceitos discutidos na disciplina Ensino e Apren-
dizagem em Ambientes Virtuais do PPGEduc. Mesmo tendo realiza-
do atividade semelhante com esses alunos em momento anterior, 
pude perceber que as interações e os recursos utilizados nessa expe-
riência on-line foram maiores do que aqueles usados em aula pre-
sencial. Com essa experiência, que durou cerca de uma hora (Tabela 
2), pareceu-me que o estudante de licenciatura fica mais descontra-
ído em uma aula realizada em ambiente virtual e, assim, interage e 
participa mais das discussões propostas.

A abordagem crítica (SKOVSMOSE, 2001) proposta nas in-
terações proporcionou uma construção coletiva do conhecimento 
no tratamento da informação presente na realidade, principalmen-
te por se tratar de um tema muito presente no cotidiano dos alu-
nos – as redes sociais. Assim, a concepção dos modelos de funções 
matemáticas se tornou pano de fundo para as reflexões de cunho 
social acerca do crescimento populacional comparado ao crescente 
número de usuários do Facebook, atuais nos discursos e nas intera-
ções construídas no hipertexto coletivo no chat. As reflexões dos 
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participantes ultrapassaram as expectativas estimadas durante o 
planejamento da atividade, que durou pouco mais de uma hora e 
vinte minutos corridos.

Foi possível perceber que os objetivos propostos para a ati-
vidade foram alcançados, pois a dinâmica favoreceu tanto a cons-
trução de conceitos inerentes à matemática proposta, quanto a pro-
dução coletiva e crítica das análises dos dados reais. Nesse sentido, 
o meu papel como professor-mediador foi de instigar a participação 
e a reflexão dos participantes a questionarem, tanto os modelos ma-
temáticos escolhidos, quanto os resultados quando contrastados 
com a realidade.

Como desdobramento para futuras experiências docentes, 
penso em propor atividades investigativas (SKOVSMOSE, 2007) em 
sites de busca durante o processo de interação e construção de mo-
delos matemáticos, de modo que possa estimular os estudantes a 
buscar informações em outras fontes, sempre questionando a legi-
timidade dos fatos e dados do cotidiano.
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CAPÍT U LO 5

O QUE A POSTAGEM DE UMA NOVA IDEIA PODE    
PROVOCAR EM UM FÓRUM DE DISCUSSÃO?

Ambientes virtuais de aprendizagem apresentam uma grande 
quantidade de possibilidades, ofertadas a partir de um desenho di-
dático montado para a construção do conhecimento, as quais po-
dem favorecer o aspecto interativo entre seus usuários. Revisitando 
as ideias de discurso, evento crítico e nós cognitivos, procuramos 
analisar um fórum de discussão de uma disciplina de Mestrado em 
Educação de uma universidade pública, no intuito de identificar 
momentos do discurso em que parece haver um ganho cognitivo. 
Observamos também se esses saltos podem acarretar uma mudan-
ça do foco inicial e, quando isso ocorre, se altera de alguma forma 
o desenrolar das interações.  Nossa investigação ratifica que tais 
momentos estiveram presentes nesse ambiente, que foi possível 
identificá-los e que, dependendo da habilidade do formador, uma 
mudança de foco pode ser aproveitada na discussão e retomada ao 
assunto inicial. Embora alguns modelos já tenham sido utilizados 
para analisar ambientes virtuais de aprendizagem, entendemos que 
os mesmos podem apresentar características complementares ou 
mesmo serem acrescidos de novas ideias. 

Wagner Marques1

1   Doutorando em Educação PPGEduc/UFRRJ, Professor UCAM/FAETEC,            
wagsm@ig.com.br  

mailto:wagsm%40ig.com.br?subject=
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PreParando a Interação

O fórum de discussão pode ser considerado um ambiente virtual 
de aprendizagem em que ocorrem interações de forma assíncrona, 
dispensando um tempo maior para a reflexão antes e depois da pos-
tagem, diferentemente do chat que proporciona a comunicação e 
troca de ideias em tempo real e obriga seus participantes a terem 
respostas mais rápidas. Embora esses ambientes já tenham sido 
analisados anteriormente (MARQUES; BAIRRAL, 2014b; NIETO; 
BAIRRAL, 2013; 2007), propusemos uma investigação acerca de um 
fórum de discussão, a fim de identificar momentos nos quais exis-
te um salto nas interações, de que forma isso pode provocar algum 
tipo de fuga do foco inicial e como essa possível mudança promove 
uma alteração ou não no desencadeamento das interações.

Primeiramente, destacamos as características de um am-
biente virtual de aprendizagem (BAIRRAL, 2007), bem como a im-
portância do desenho didático (SANTOS; SILVA, 2009) que o com-
põe, além das possibilidades oferecidas por esse tipo de ambiente 
e seguimos revisitando algumas ideias sobre discurso (VAN DIJK, 
2000), evento crítico (POWELL et al., 2004) e nós cognitivos (BAIR-
RAL, 2007). 

Apresentamos o recorte que foi efetuado a partir de um dos 
tópicos do fórum de discussão de uma disciplina de Mestrado em 
Educação de uma universidade pública, o qual foi analisado, a fim 
de gerar nossas conclusões acerca dessa investigação. Então, inicie-
mos conhecendo os ambientes virtuais de aprendizagem.

que ambIente é esse?

Nossas salas de aula vêm-se metamorfoseando a partir de ambien-
tes convencionais, entre quatro paredes, preenchidos apenas com 
cadeiras, mesas, alunos e professores, passando por laboratórios 
equipados com computadores e Internet e chegando às salas de 
aula online, as quais, segundo Santos e Silva (2009), são conhecidas 
como ambientes virtuais de aprendizagem, cujo espaço físico não 
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é definido nem limitado. Cada participante, docente ou discente, 
necessita apenas de um equipamento (computador, tablet, celular) 
conectado à grande rede para acessar essas salas, estando em qual-
quer lugar do planeta, com o objetivo de estudar, o que vem a carac-
terizar a chamada educação a distância.

Consoante com Bairral (2007, p. 31), condescendemos com 
a concepção de que “[...] ambientes virtuais de aprendizagem que 
constituem suporte para atividades a distância precisam utilizar 
uma variedade de estratégias para obter informações constante-
mente sobre a aprendizagem dos participantes.” Em uma primeira 
análise, destacamos a importância do trabalho coletivo, ainda que 
cada indivíduo necessite do seu próprio tempo para reflexão, pois 
consideramos a interação entre os sujeitos algo extremamente im-
portante no processo de aprendizagem, ainda que não se encontrem 
presencialmente em uma sala de aula convencional, como uma das 
principais características de um ambiente virtual de aprendizagem. 
Mergulhando em águas mais profundas, percebemos que os demais 
aspectos elencados por Bairral (2010), diferentes formas de expres-
são, compartilhamento de informações, sem polarizações, motiva-
ção e negociação, entre outros, se complementam e convergem no 
sentido da coletividade da interação. Desta forma, entendemos que 
a caracterização de um ambiente virtual de aprendizagem fica mais 
acentuada com a adoção de todos esses atributos.

Esses espaços são arquitetados a partir de um desenho di-
dático (SANTOS; SILVA, 2009) cuja estrutura é montada de modo 
que sua utilização pelos envolvidos possa fomentar a construção do 
conhecimento, ofertando várias e complexas possibilidades comu-
nicacionais, ao invés de simplesmente transmitir informações. Es-
ses ambientes devem apresentar, como características pertinentes,

[...] planejamento e proposta de tarefas que além de 
reconhecerem o potencial pessoal, a experiência pro-
fissional de cada professor e a diversidade de práticas 
docentes, também exijam de cada professor algo 
mais que aplicar técnica imediata e rotineiramente o 
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seu conhecimento profissional para a realização das 
tarefas. (Bairral, 2007, p. 31)

Segundo Bairral (2007), essas tarefas devem ser provo-
cativas e, quando voltadas à educação e aplicadas em ambientes 
virtuais, devem, entre outras, favorecer o discernimento crítico, in-
centivar e fornecer suporte para as estratégias particulares dos pro-
fessores, além de propiciar a socialização, a interação e a construção 
colaborativa do conhecimento profissional. Assim, temos que “[...] o 
desenho didático para educação online articula os saberes em uma 
equipe interdisciplinar capaz de implementar ação dos aprenden-
tes e do docente entendida como dialógica e como interatividade” 
(SANTOS; SILVA, 2009, p. 118), ou seja, não basta que as tarefas te-
nham cunho provocativo, mas faz-se necessário que o desenho di-
dático as favoreça. Além disso, aquiescemos com Garbin (2003, p. 
121) que “[...] a Internet reúne três campos que pareciam distintos 
uns dos outros até o advento e socialização da Web, que são a cultu-
ra, a comunicação e a informação, ou seja, as fronteiras entre estes 
três temas foram quebradas, desapareceram.”

Nessa direção, percebemos o espaço do fórum de discussão 
como um desenho didático dotado de interfaces para a cocriação 
da comunicação, capazes de privilegiar a bidirecionalidade, o per-
tencimento, as permutas, críticas e autocríticas, a aprendizagem, as 
construções, ingredientes cruciais para uma prática educativa que 
possa romper com a pedagogia da transmissão (SANTOS; SILVA, 
2009).  A utilização do ambiente virtual de aprendizagem pode pro-
porcionar uma desinibição na participação do sujeito que expõe as 
suas ideias e perspectivas, enquanto reflete individualmente sobre 
as questões que estão sendo discutidas e construídas de forma cola-
borativa em algum fórum. E como apreciar o discurso presente nas 
postagens realizadas nesse sítio?

dIscursos, eventos e nós

O discurso pode ser entendido como uma prática social que pode 
ou não levar a possíveis interações, uma vez que é composto, se-
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gundo van Dijk (2000), por uma sequência ordenada de sentenças 
com potencial para adquirir significados cada vez mais complexos. 
Assim, “[...] o discurso não é apenas um conjunto de sentenças, mas 
uma sequência ordenada, com condicionamentos convencionais 
sobre as ordenações possíveis, desde que seja significante e repre-
sente certas estruturas de fato” (VAN DIJK, 2000, p. 42). Aquiescen-
do com Bairral (2007), é possível ainda sinalizar que há indícios de 
que o conhecimento se constrói a partir de diferentes interações, 
sendo assim responsáveis pelo aprendizado. 

Na perspectiva dessa interação entre os sujeitos, sinaliza-
mos que o educador deve exercer a prática do diálogo e da partici-
pação entre e com os seus alunos. A interação social entre sujeitos 
descrita por Vygotsky (MELLO; TEIXEIRA, 2012) pode convergir 
para a aprendizagem colaborativa através das tecnologias de rede, 
sobretudo, no trato de ambientes virtuais, pois o convívio social, 
seja promovido pela presença física, seja pela virtual, pode propor-
cionar ao indivíduo inúmeras reflexões estimuladas pela interação 
com o meio e com outras pessoas, desempenhando um papel fun-
damental na formação individual. Apreendendo o discurso como 
ato interativo com possibilidades para a aprendizagem e levando-se 
em conta que o aprendizado depende tanto de dados externos como 
das referências que o indivíduo possui, “[...] pressupomos que com-
preender envolve não somente o processamento e interpretação de 
informações exteriores, mas também a ativação e uso de informa-
ções internas e cognitivas” (VAN DIJK, 2000, p. 15).

No entanto, faz-se necessário destacar que não existe uma 
sequência estanque entre a informação recebida e a sua interpre-
tação, uma vez que existe a chance de que a interpretação de de-
terminada informação seja edificada somente mais tarde e não 
imediatamente ao ter sido recebida (VAN DIJK, 2000). Outra ótica 
importante é de que “[...] em cada ponto do discurso deve haver, pelo 
menos, uma nova informação (nós não podemos repetir uma mes-
ma sentença repetidamente), e que esta nova informação deve estar 
apropriadamente ligada à informação antiga” (VAN DIJK, 2000, p. 
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48).
Refletindo acerca da ligação entre as informações subse-

quentes, emerge a questão sobre a maneira como ocorre, mantendo 
uma suposta linha de raciocínio ou desviando-se numa direção que 
possa mudar o rumo do discurso, o que poderíamos associar a um 
evento crítico, o qual, segundo Powell et al. (2004), demonstra uma 
expressiva ou díspar alteração em relação a uma ideia já estabele-
cida, um ganho conceitual em relação a uma compreensão prévia, 
e que pode ser encontrado não somente em vídeos, mas em outros 
tipos de materiais. Acrescido a essa perspectiva, sublinhamos que 
o impacto das intervenções do docente pode cogitar como eventos 
críticos aqueles que estabelecem uma conexão entre essas ingerên-
cias e as reflexões dos discentes associadas às mesmas (Powell et al., 
2004). Sob outro prisma, podemos, ainda, sinalizar que essas liga-
ções, esses momentos, se assemelham aos possíveis nós presentes 
nos fóruns de discussão (BAIRRAL, 2007, p. 70), os quais

[...] são unidades de informação e de atividades fun-
cionalmente organizados e constituem trajetos hi-
pertextuais para a obtenção de informação ou cons-
trução do conhecimento (GALL; HANNAFIN2, 1994,  
apud BAIRRAL, 2007, p. 70).  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 deba-
te (BAIRRAL3, 2002, apud BAIRRAL, 2007, p. 70), po-
dendo ser gerados a partir dos diferentes links hiper-
textuais (JONASSEN4, 1986, apud BAIRRAL, 2007, p. 
70) e, dessa forma, constituem momentos discursi-
vos marcantes da dinâmica interativa.

Face ao exposto, sinalizamos que, embora nem sempre 

2   GALL, J.; HANNAFIN, M. A framework for the study of hypertext. Instructio-
nal Science, n. 22, p. 207-232, 1994
3   BAIRRAL, M. A. Desarrollo Profesional Docente en Geometria: Análisis de un 
Processo de Formación a Distancia. Universidade de Barcelona. Tese de Doutora-
do em Educação Matemática, 2002.
⁴   JONASSEN, D. Hypertext Principles for Text and Courseware Design. Educa-
tional Psychologist, 21 (4), p. 269-292, 1986.
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ocorra, seria desejável uma relação de complementação entre dis-
curso e interação, ainda que exista a possibilidade de favorecer uma 
mudança de foco nas intervenções, a fim de que, a cada interação, 
o discurso fosse reinterpretado e pudesse proporcionar sucessivas 
interações que retornassem novamente para a reformulação de um 
novo discurso, dando origem a um ciclo, assim como acontece com 
o eu bakhtiniano que vai tomando acabamento e se reconstruindo, 
a partir do olhar do seu outro (Bakhtin, 2003).

recortando o fórum

Nosso ambiente de análise se situa numa disciplina optativa de um 
curso de Mestrado em Educação de uma universidade pública, mi-
nistrada no segundo semestre de 2014, com apenas dois encontros 
presenciais (um inicial e um final), a fim de complementar o ensino 
a distância proposto na ementa, para o qual foi utilizada a platafor-
ma do Grupo de Estudos e Pesquisas das Tecnologias da Informação 
e Comunicação em Educação Matemática (GEPETICEM). Os sujei-
tos envolvidos, além do docente, foram três alunos regulares e dez 
especiais, todos graduados de áreas como matemática, pedagogia e 
engenharia.

Como em oportunidade anterior analisamos um chat 
acadêmico (MARQUES; BAIRRAL, 2014b), desta vez optamos por 
observar de que forma acontecem as interações em um fórum de 
discussão, perseguindo momentos nos quais o discurso parece mu-
dar ou saltar a outro nível, identificando-os e verificando como essa 
mudança, esse refinamento, pode alterar alguma coisa no desenro-
lar das interações ou no propósito inicial do fórum. No desenvol-
vimento do curso, foram abertos 39 (trinta e nove) tópicos, o que 
gerou um total de 398 (trezentas e noventa e oito) postagens. O qua-
dro a seguir (Quadro 1) foi elaborado a partir da redução dos nossos 
dados, cujos critérios adotados foram os seguintes:

- Tópicos com número de respostas inferior a 10 (dez) foram 
descartados;
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- Deixamos de lado assuntos de interesse de poucos partici-
pantes, como formação de grupos, por exemplo;
- Cada aluno foi responsável pela gestão do curso durante 
uma semana e criava um ponto acerca da sua gestão. Elimina-
mos também esses tipos de tópicos por apresentarem, na sua 
maioria, intervenções de cunho informativo (BAIRRAL, 2013; 
2007). 

Quadro 1 – Principais tópicos postados
Primeira 
Postagem

Última 
Postagem Tópico Total de     

Respostas Participantes

30/08/14 11/09/14
Esquentando 
os tamborins... 

18
Mb, Gp, Dn, Es, 
Wm, Aa, Gb, Dl.

11/09/14 16/09/14
Desenho di-
dático de um 
AVA 

11
Mb, Dl, Mv, Wm, 

Gb, Aa, Es, Ta.

09/09/14 21/09/14

Diferenciando 
AVA de OA 
(ob.3_sema-
na1) 

13
Mb, Mv, Wm, Es, 

Gp, Aa, Gb, Dl.

15/09/14 08/10/14
O que a Carla 
aprendeu? 

31
Mb, Mv, Wm, 

Dn, Pj, Es, Ta, Gp 
Dl, Aa, Gb.

12/10/14 27/10/14 Chat é chato? 18
Gb, Aa, Es, Wm, 
Gp, Mv, Dn, Mb.

01/11/14 10/12/14

Um livro ins-
pirador sobre 
interacionis-
mo na escola 

25
Mb, Gb, Gp, Aa, 

Wm, Pj.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Acreditamos que, se as interações caminham no sentido 
de se tornarem argumentativas, é possível observar a construção do 
conhecimento e analisar aspectos da aprendizagem.  Postagens ar-
gumentativas (BAIRRAL, 2013; 2007) podem mostrar indícios que 
os alunos construíram conhecimento acerca do assunto abordado. 
Assim, nossa opção para análise do tópico intitulado O que a Carla 
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aprendeu? 5 , se deu por ter sido o de maior número de respostas (31) 
e de maior número de participantes (10), os quais foram represen-
tados pelas letras iniciais de seus nomes, uma vez que, num exame 
prévio, houve indícios de potencial para a presença dos elementos 
que buscamos e possibilidade de identificação de mais interven-
ções argumentativas.

exPlorando Interações

Embora nossa intenção seja de promover uma apreciação sobre 
um fórum de discussão, acentuamos que dois modelos de análises6  
(BAIRRAL, 2007; NIETO; BAIRRAL, 2013) já utilizados para verifi-
car as interações ocorridas em chats, apresentaram semelhanças e 
diferenças, o que pode torná-los complementares. Como cada mo-
delo pode não ser completo ou ideal para qualquer tipo de caso,               
sentimo-nos incentivados na proposta de uma forma diferente7  de 
análise para um fórum de discussão. Entendemos que por melhor 
que sejam os modelos já estabelecidos para a análise de ambientes 
virtuais de aprendizagem, mesclar novos elementos podem promo-
ver uma nova reflexão sobre as interações nesses espaços.

Um fórum de discussão composto por 31 (trinta e uma) 
respostas gera uma transcrição de grande volume, o que nos re-
meteu a tomar algumas providências, no sentido de procurar elu-
cidar de forma exequível nosso propósito, além de evitar informa-
ções possivelmente desnecessárias ao texto. Desta forma, todas as 
saudações que não interferem no entendimento do diálogo foram 

⁵   Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/ambiente/simpleforum/fo-
rum.php?wid=369
⁶   Uma leitura mais aprofundada dessas análises permite verificar que, por exem-
plo, Nieto e Bairral (2013) poderiam ter enriquecido ainda mais seus diagnósticos 
com a utilização de alguns momentos propostos por Bairral (2007), dos quais se 
apropriaram Marques e Bairral (2014a) em análise de um chat acadêmico.
⁷   Um ambiente virtual de aprendizagem, graças aos variados recursos disponí-
veis, pode possibilitar uma gama de interações, as quais podem ser verificadas 
e analisadas de maneiras distintas, inclusive daquelas já propostas. No entanto, 
vale ressaltar que assentimos formas de análise que não sejam excludentes umas 
das outras, mas, ao contrário, sejam complementares.
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suprimidas, bem como as postagens que por ventura tenham sido 
duplicadas, independente do motivo. Para todas as transcrições, a 
edição foi pautada no modelo utilizado por Bairral (2007), no qual 
o primeiro número entre parênteses indica a intervenção do sujeito 
e o segundo número a intervenção dentro do fórum. Para um escla-
recimento inicial, vamos ao excerto que define a proposta prelimi-
nar do formador, identificado por Mb (1,1), que recebe prontamente 
uma resposta, Mv (1,2), e convida os demais a uma nova reflexão, 
Mb (2,3).

Mb (1,1): Alunos(as), estou recebendo respostas da 
atividade obrigatória (individual) da S3. Por exem-
plo, duas me chamaram atenção: (1) “Observando 
a trajetória da professora Carla, pude constatar que 
suas inquietações iniciais aos poucos foram dando 
origem a descobertas e incentivo para a realização 
de um trabalho diferenciado ...”; e (2) Carla aprendeu 
através de um processo de troca de opiniões e ques-
tionamentos. Se você fosse o gestor semanal desse 
AVA que retorno você daria ao colega que respondeu 
cada uma das respostas anteriores? Conto com to-
dos(as) aqui no fórum...

Mv (1,2): Se eu fosse gestor semanal desse AVA eu 
diria às duas pessoas que enviaram esses comentá-
rios que Carla, nas suas inquietações iniciais apro-
veitou muito bem as ideias oportunizadas  de troca 
de e-mails com o professor/tutor, onde o mesmo não 
só auxiliava a aluna, mas também procurava levá-la 
a uma série de questionamentos sobre a sua própria 
prática.
Mb (2,3): oi Márcio, concordo com você que a Carla 
(do artigo/capítulo) aprendeu. Agora, minha inquie-
tação é, como formador virtual, que tipo de resposta 
eu instigo aos alunos para continuarem aprofundan-
do sua análise a partir dos itens (1) e (2) e coloquei 
acima? Quem colabora nesse intercâmbio?

A resposta fornecida por Wm (1,4) à nova questão do for-
mador parece instigar Mv (2,6) que, na sua nova intervenção, de-
monstra o que percebemos como um salto em relação a uma ideia 
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já estabelecida (POWELL et al., 2004), mantendo uma ligação (BAIR-
RAL, 2007) entre as informações anteriores e sua nova postagem 
(VAN DIJK, 2000), sem que, no entanto, haja indícios de mudança 
em relação ao assunto abordado.

Wm (1,4): Eu perguntaria: "Será que esse processo de 
de troca de opiniões e questionamento possibilitou 
que as inquietações iniciais de Carla fossem dando 
origem a descobertas e incentivo para a realização de 
um trabalho diferenciado?"
Mv (2,6): Oi Mb. Uma das estratégias é "desestabili-
zar8" o aluno como propôs o Wm. Eu considero que 
nesse processo de questionar "por que isso?", "por 
que não de outra forma?", etc., (uma sequência de 
"porquês") faz com que o aluno construa argumen-
tos e hipóteses a partir das suas ideias e concepções 
iniciais no sentido de justificá-las ou, até mesmo, po-
dendo chegar a refutá-las.

Na sequência, Gp (1,10) traz à tona a Zona de Desenvolvi-
mento Proximal, proposta por Vygotsky, o que sugere um novo sal-
to em relação a suposições já estabelecidas, com possíveis indícios 
de uma mudança no foco das interações. No entanto, se observar-
mos a questão proposta pelo formador, Mb (2,3), verificaremos que 
a emersão desse conceito converge com a inquietação do mesmo, 
podendo ser uma resposta de como ele pode instigar seus alunos.

Gp (1,10): A prática pedagógica do formador é fun-
damental na estruturação do saber. Como podemos 
verificar ao analisar o caso de Carla, a todo momento 
o formador foi estimulando e direcionando o apren-
dizado. Levando a aluna a reflexão, criação e relei-
tura das ideias até que fosse capaz de estruturar e 
desenvolver seu conhecimento. As intervenções do 
formador objetivaram o desenvolvimento da "Zona 
de Desenvolvimento Proximal".

Em um determinado ponto das intervenções no fórum, Gb 
(3,16) inclui uma nova ideia, a de um distanciamento para analisar 

⁸   Todos os destaques atribuídos às palavras na transcrição das intervenções do 
fórum foram realizados por este autor.
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os problemas e encontrar possíveis respostas. Wm (3,22) sente-se 
instigado com a colocação de Gb (3,16) e introduz o conceito de 
exotopia proposto por Bakhtin. Aqui, não somente percebemos um 
ganho conceitual (POWELL et al., 2004), além de indicar um possí-
vel deslocamento do foco das interações. Gb (2,23) inclui ainda um 
novo autor, Vygotsky, mas procura retornar às discussões relaciona-
das a um ambiente virtual de aprendizagem. O formador, Mb (6,29), 
provavelmente percebendo esse avanço, participa da interação, in-
centiva, mas retoma o direcionamento, aproveitando a enunciação 
de Gb (2,23).

Gb (3,16): Ola Wm Eu responderia a seu questiona-
mento que a troca de opiniões e questionamento foi 
uma possibilidade a mais no processo de aprendiza-
do e um novo caminho de resposta às inquietações 
de Carla. O distanciamento para analisar o problema 
já é uma saída para a possível resposta.
Wm (3,22): Gb, Esse distanciamento é definido por 
Bakhtin como exotopia, O movimento exotópico 
consiste em ocupar um "outro lugar", um lugar de 
fora, a partir do qual é possível enxergar aquilo que 
não havíamos visto...
Gb (7,23): Obrigado pelo seu esclarecimento e en-
riquecimento da discussão. Estamos estudando a 
teoria de Vigostiski com a profa Pletsch , e pela sua 
citação de Bakthin , pude comprovar como os dois 
autores são complementares. O desenvolvimento se 
dá de fora para dentro, segundo Vigotski. Como esses 
autores são importantes para a gente analisar o pro-
cesso instaurado em um AVA!
Mb (6,29): hummmm, estamos enveredando por      
Vygotsky e Bakhtin. Instigante! A exotopia, em Bakh-
tin, seria um lugar diferente para olhar "o outro" e, 
em Vygotsky, a interação, seria a forma de promover 
um desenvolvimento "de fora para dentro". Isso mes-
mo? Por que essa mudança de lugar é importante nos 
processos de ensino e de aprendizagem? E como se-
ria, concretamente, em um AVA como o nosso?

 A partir dos excertos apresentados, nossa análise mostra 
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que, neste caso específico, é possível atender às questões inicial-
mente propostas neste artigo. Que tal irmos a elas?

fInalmente consIderando

Primeiramente, caminhando pelo fórum de discussão da disciplina 
em questão e navegando pelos tópicos criados, foi possível perceber 
que nem todas as postagens, as quais identificaríamos como o dis-
curso (VAN DIJK, 2000), instigaram a respostas, tampouco a refle-
xões, e, por esse motivo, acabaram ficando de fora de nossa análise.
Observando de que forma acontecem as interações nesse ambiente, 
pudemos verificar alguns momentos nos quais o discurso pareceu 
saltar a outro nível de conhecimento (POWELL et al., 2004). Mv 
(2,6) mostra esse ganho ao perceber que o processo de desestabiliza-
ção (termo por ele utilizado) do aluno pode promover que construa 
seu conhecimento, estratégia essa que associa o questionamento 
proposto por Wm (1,4), mantendo uma ligação com a informação 
anterior e mantendo-se o foco da discussão. Igualmente em outro 
momento, Gp (1,10) introduz a zona de desenvolvimento proximal 
(VYGOTSKY, 1991) no diálogo, aparentando, inicialmente, que isso 
significasse uma mudança de foco. No entanto, podemos perceber 
que existe uma articulação com as inquietações apresentadas pelo 
formador, Mb (2,3), podendo ser uma das respostas às suas pergun-
tas.

De forma um pouco diferenciada, notamos que ao impu-
tar importância ao distanciamento para uma análise mais apurada, 
Gb (3,16) instiga Wm (3,22) a trazer Bakhtin (2003) ao diálogo com 
o pressuposto da exotopia. Aqui, temos a nítida sensação de que, 
além do salto para outro nível, do ganho conceitual (POWELL et. al, 
2004), mantendo-se a ligação com as informações previamente es-
tabelecidas (VAN DIJK, 2000), sugere-se uma alternância do eixo de 
discussão, fugindo ao direcionamento inicial do tópico em questão.
No entanto, embora os indícios indiquem tal mudança, Gb (7,23), 
mesmo procurando demonstrar uma aproximação entre Bakhtin 
(2003) e Vygotsky (1991), acaba retornando à questão da análise em 
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um ambiente virtual de aprendizagem. Nessa mesma direção, o for-
mador, Mb (6,29), sente-se instigado com o chamado por esses dois 
estudiosos, mas retoma para a indagação acerca da aprendizagem 
nesses ambientes.
 Face ao exposto e atendendo às indagações que abriram este 
artigo, é possível identificar momentos nos quais o discurso pare-
ce saltar a outro nível, possibilitando um ganho conceitual, o que 
pode ocorrer com ou sem mudança de foco do assunto preliminar. 
Além disso, constatamos que essa mudança, esse refinamento, no 
nosso caso específico, não promoveu alteração alguma no desen-
rolar das interações, as quais, inclusive, acabaram retornando ao 
cerne do tópico postado. Desta forma, sinalizamos que é possível a 
análise de interações em ambientes virtuais de aprendizagem, utili-
zando-se de modelos já propostos, mas sem descartar a possibilida-
de de uni-los a outros, bem como de introduzir novas ideias para a 
sua realização. E por que não verificar em outros espaços? Fica aqui 
o convite.
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Caro(a) leitor(a), espero que você tenha apreciado a leitura. Ou, se 
chegou aqui antes de navegar pelo interior da obra, desafio-o(a) a 
fazer uma imersão, pois o livro é instigante. Ele é fruto de traba-
lhos finais propostos em uma disciplina ministrada no Programa               
de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e De-
mandas Populares (PPGEduc), ministrada no segundo semestre leti-
vo de 2014, no Instituto de Educação da UFRRJ.  

Os capítulos aqui socializados são os que trazem alguma 
contribuição ao aprendizado matemático ou à formação de profes-
sores em educação matemática, propósito da Série InovaComTic. 
Além do mais, eles estão relacionados a dois dos objetivos da disci-
plina e que considero ainda escassos na pesquisa educacional com 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), quais sejam: implemen-
tar experiências voltadas para a inserção de AVA em processos for-
mativos e propor um modelo de análise de interações, indicando 
aspectos do aprendizado observados.

O livro também me instiga, como formador, sobre a impor-
tância dos trabalhos propostos em disciplinas de Pós-Graduação. 
Apenas o capítulo da Gisele Xavier teve relação direta com a sua 
pesquisa de mestrado, enquanto os demais, embora tenham seus de-
vidos entrelaçamentos teóricos, mostram que a disciplina possibili-
ta aos participantes o conhecimento e a vivência em experiências 
formativas variadas de ensino e com tecnologias diversas de seu 

POSFÁCIO
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projeto de pesquisa.
Os capítulos oferecem análises inovadoras e oriundas de 

práticas variadas e vivenciadas pelos próprios autores, como alu-
nos de uma disciplina que lhes propiciou oportunidades ainda não 
experienciadas em sua formação inicial ou em sua docência. Suas 
estratégias de análise mostram que os procedimentos metodológi-
cos que adotamos não caminham isolados de nossa concepção de 
mundo e de construção do conhecimento. 

A conceituação de um AVA implica na constituição de co-
letivos para estabelecerem formas distintas de interação (síncrona 
ou assíncrona),  no uso e integração de várias mídias, no caminhar 
hipertextual para realizar tarefas formativas com propósitos diver-
sos e na dinâmica online de trabalho, ainda que os interlocutores 
estejam em um mesmo espaço físico.  Os AVA contemplados nessa 
obra vão desde espaços de construção mais individualizados, como 
os portfólios eletrônicos, explorados por Alexandre Assis, a cená-
rios com dinâmica síncrona e com múltiplas formas de registro e de 
interação, como o VMT com GeoGebra - VMTcG. 

O Virtual Math Team (VMT) é um dos ambientes síncro-
nos que usamos para a resolução de problemas online, em peque-
nos grupos. Temos feito pesquisa com este ambiente desde 2008 
em parceria com as universidades americanas Rutgers University 
e Drexel University. Com a inserção do GeoGebra como mais um 
de seus espaços de interação, abordado por George Bravo em seu 
capítulo, temos mais desafios para o aprendizado neste tipo de ce-
nário, que tem se mostrado muito potente, seja para o aprendizado 
colaborativo em grupos pequenos, seja para a coleta de informação 
e a produção de dados. 

A plataforma Gepeticem, trazida à tona no texto de        
Wagner Marques, é um ambiente - muito similar ao Moodle (in-
vestigado por Gisele Xavier), porém de uma interface de recursos 
e de estruturação mais simples - que começamos a desenvolver na                        
UFRRJ, em colaboração com colegas da COTIC em 1999, que culmi-
nou com resultados interessantes na minha pesquisa de doutorado 



|                                 109Ambientes virtuais e formação de professores

(em 2002), e sua atual versão tem sido importante na implantação 
de iniciativas variadas (gestão de projetos., oferecimentos de cursos 
de extensão, de disciplinas etc.). Uma das dificuldades deste tipo de 
ambiente atualmente é a sua restrição de uso, dado que a integração 
de tecnologias via dispositivos móveis tem permitido uma maior 
facilidade de acesso e sem muitas restrições de conexão via celula-
res. 

Em 2007, período em que gerei novos resultados de proje-
tos focados em ambientes virtuais, o acesso a um AVA era melhor 
(ou mais fácil) de ser feito via desktop. Hoje em dia, os AVA estão 
em nossas mãos, em nossos smartphones. As transformações tra-
zidas pelas tecnologias móveis, a sua mobilidade e a integração de 
aplicativos variados fazem com que o acesso a um AVA via desktop 
talvez não faça mais sentido em um curto espaço de tempo. Portan-
to, estudos que analisem o uso de redes sociais como o Facebook, 
proposto por Márcio Vianna e Marcelo Bairral podem trazer novos 
contributos ao aprendizado em cenários online.

Esta obra é, de certo modo, comemorativa aos 10 anos de 
lançamento do livro Discurso, interação e aprendizagem matemá-
tica em ambientes virtuais a distância, cuja segunda edição está em 
fase de impressão pela Edur. Assim, desejo que sua leitura tenha 
sido (ou seja) muito frutífera e inspiradora, pois esta obra tem em 
seu elenco de autores professores, jovens pesquisadores e profissio-
nais que se dedicam cotidianamente ao ato de educar e de melhorar 
as condições de aprendizado de nossos alunos e alunas. Finalmente, 
vale comemorar a democratização da InovaComTic com mais um 
de seus fascículos em formato eBook.

Marcelo Almeida Bairral
Niterói, RJ

Verão, 2017
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