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1 Introdução
A evolução tecnológica é uma realidade, que com o passar dos anos está cada
vez mais inserida na sociedade como um todo. As novas tecnologias permitem a
quebra de fronteiras geográficas entre países ao redor do mundo e com isso
compartilhando as diferentes culturas do planeta devido à facilidade e velocidade com
que as informações podem ser trocadas. Um fato impulsionador responsável por esses
avanços foi a popularização dos computadores e da Internet. A informática modernizou
diversos ramos na sociedade, inclusive a educação. Atualmente existem diversos
recursos que auxiliam o professor dentro e fora da sala de aula.
Os programas utilizados dentro das salas servem para ajudar no dinamismo,
aumentar a compreensão dos conteúdos ensinados em aula e criar exemplos mais
palpáveis aos alunos. Para utilização desta tecnologia basta apenas um computador
conectado à rede e um projetor, assim o professor consegue mostrar para os alunos,
vídeos de determinados assuntos, criar gráficos mais complexos com boa definição,
algumas atualizações, sites novos. Dessa maneira, a aula não se limita somente a
lousa e ao discurso do professor, mas ao diálogo reflexivo entre o professor e alunos, e
entre os alunos. O que também pode criar duas vertentes. Uma vertente, é de que a
tecnologia aumentaria a performance do usuário, uma vez que poderia minimizar uma
deficiência, como, por exemplo, desenhar gráficos, no qual um software gráfico
auxiliaria a suprir esta carência. Por outro lado, essa mesma tecnologia, se mal
utilizada, pode criar um ambiente que induza ao relaxamento e o aluno passaria da
posição atuante para uma posição passiva, no qual o computador tudo faz.
Já os ambientes virtuais utilizados fora da sala de aula permitem a interação
entre professores e alunos, o que possibilita diversas ações como tirar dúvidas que por
ventura apareçam nos estudos pós-aulas; orientar os alunos para melhorar o
desempenho e até mesmo propiciar que alunos mais tímidos possam expressar suas
dúvidas. Na maioria dos casos estes programas possuem ferramentas como chats,
emails ou até mesmos algum depositório de arquivos, mas poucos permitem uma
interação online para a discussão de problemas matemáticos. Por isso esta pesquisa

buscou avaliar uma ambiente virtual de aprendizagem que permitisse a discussão e
resolução de um problema matemático de forma síncrona, estimulando assim o ensino
à distância.
2 Objetivos
O objetivo desse projeto MackPesquisa foi inicialmente estudar o ambiente
virtual chamado VMT (Virtual Math Teams), programa este que auxilia na resolução de
problemas de cálculo e outros, com um grupo de alunos interagindo em tempo real na
internet, facilitando assim o aprendizado a distância e permitindo que o professor
compreenda as interações entre o grupo de estudantes e a maneira como resolvem um
problema.
O VMT apresentou problemas no ambiente durante esta pesquisa, pois ainda é
um ambiente em fase de estudos e adaptações. Sendo assim, buscou-se outro
ambiente virtual de aprendizagem que pudesse resolver os problemas propostos com
as mesmas ferramentas, ou que de certa maneira tivesse as mesmas características
do VMT. Após alguns estudos encontrou-se um programa do Google chamado Google
Docs.
Sendo assim, manteve-se o foco no estudo de ambientes virtuais de
aprendizagem, porém, o que antes era feito no VMT passou a ser realizado também no
Google Docs, enriquecendo ainda mais o resultado final da pesquisa, pois foi possível
realizar uma comparação entre os ambientes virtuais estudados.
As questões que nortearam nossa pesquisa para alcançar os objetivos
propostos foram:
É possível desenvolver atividades e resolver problemas com conteúdos
matemáticos em um ambiente virtual de aprendizagem?
Quais ideias, conceitos ou elementos do pensamento matemático emergem na
escrita da resolução de um problema de Engenharia em um ambiente virtual de
aprendizagem?

3 Referencial Teórico

(2001), os cursos de Engenharia no Brasil devem
contemplar em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, correspondente a 30%
da carga horária mínima; um núcleo de conteúdos profissionalizantes equivalente a
15% e o restante destinado a um núcleo de conteúdos específicos. Dentre as
disciplinas do núcleo básico, os alunos estudam Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e
Integral, Cálculo Numérico e Estatística, importantes tanto para o embasamento
necessário às disciplinas profissionalizantes, como ferramentas de modelagem de
problemas do cotidiano do engenheiro.
Diversas pesquisas realizadas nas áreas de Educação Matemática e de
Educação em Engenharia apontam problemas relevantes ao ensino das disciplinas do
núcleo básico, disciplinas essas lecionadas nos primeiros semestres da graduação de
cursos na área de exatas. Uma das proposta para minimizar esses problemas é a
utilização de ferramentas ou ambientes computacionais no ensino dessas disciplinas.
Franchi (2002) não apenas se inquieta com as dificuldades apresentadas pelos
alunos nas disciplinas básicas de um curso de Engenharia, como também questiona a
estrutura dos currículos de Matemática, de forma a contribuir para o desempenho das
competências desejáveis para o profissional de Engenharia nos dias de hoje. Dentre as
alternativas salientadas pela pesquisadora, a modelagem, a informática e resolução de
problemas estão entre as possíveis alternativas para transformar e melhorar o ensino
de Matemática nesses cursos. No entanto, cabe ressaltar que Franchi aponta a
transdisciplinaridade e a educação à distância como as novas tendências a serem
incorporadas aos estudos curriculares.
A Educação a Distância tem se tornado objeto de respeitáveis estudos, tendo o
Ministério da Educação do Brasil, em consonância com essa tendência, criado em
1996 a Secretaria de Educação a Distância (SEED) (s.d.) que “atua como um agente
de inovação tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando a

incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e das técnicas de
educação a distância aos métodos didático-pedagógicos”.
Para Behrens (2003), o desafio a qual os docentes devem enfrentar é a
mudança “do ensinar para optar por caminhos que levem a aprender. Na realidade,
torna-se essencial que professores e alunos estejam num permanente processo de
aprender a aprender”.
Em complementação a esse desafio, vale ressaltar que “os recursos da
informática não podem ser vistos apenas como instrumentalização do docente. Se o
docente não souber como utilizá-los didaticamente, esses recursos não garantem
aprendizagem”, nas palavras de Petitto (2003). A dinâmica da sala de aula deve ser
repensada e estudada para que professores e alunos interajam em novos modelos
pedagógicos.
Apesar dos trabalhos e pesquisas em educação a distância, vale destacar que
trata-se de uma situação em movimento, e que para Santos (2006) ainda existe uma
certa tensão na

implementação de recursos digitais para ensinar e aprender

Matemática, com auxílio de softwares e à distância. A preocupação nesses cursos não
se dá apenas no âmbito do uso das tecnologias, mas principalmente em como
desenvolver atividades que possibilitem que os alunos possam discutir, questionar e
criar conjecturas a respeito dos conteúdos matemáticos estudados.
Dessa forma, é importante aprofundar os estudos relacionados aos ambientes
utilizados nos cursos a distância para embasar a discussão matemática, em relação a
produção do conhecimento matemático. Zulatto (2007) ainda destaca que “a própria
simbologia da Matemática modifica (e por vezes dificulta) a comunicação à distância e
ressalta a necessidade de se pensar aspectos como a visualização [...]”, o que para
nós não é apenas parte do processo usual do aprendizado em geometria, mas também
nas disciplinas de Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e Integral e outras dos cursos de
graduação.

3.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), de acordo com Almeida (2003),
ou como menciona a autora ambientes digitais de aprendizagem, são
sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte
de

atividades

mediadas

pelas

tecnologias

de

informação

e

comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e
recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver
interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e
socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. As
atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em
que cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade
explícita e um planejamento prévio [...].
Atualmente existem diversos ambientes e varias

formas de aprendizado a

distância, alguns exemplos são:
“depositórios”: são ambientes utilizados pelas instituições de ensinos
para os educadores colocarem os tópicos a serem estudados, listas de
exercícios, etc. Assim, o aluno acessa este material, realiza as
atividades e anexas os seus resultados ou dúvidas para o professor.
Exemplos destes modelos são: Moodle, Teleduc e Solar.
tele aulas: são vídeos utilizados para auxiliar o aprendizado dos alunos,
postados em sites de instituições. Portanto, o aluno assiste aos vídeos,
sendo mais clara a explicação, porém não há espaço para tirar as suas
dúvidas. Exemplo deste modelo é TV Web (Cursinho Objetivo).
fórum: são ambientes com o intuito de discutir temas pontuais com
diversos indivíduos. Nestes sites não há a presença de alguém superior
na discussão, todos têm conhecimentos próprios e defendem seus
pontos de vistas. Porém, todos aprendem com o conhecimento alheio.
Exemplo deste modelo é o Portal da Educação.

3.2 Aprendizagem Colaborativa
De acordo com Stahl (2009) a Aprendizagem Colaborativa Mediada por
Computadores teve início dos anos 90 com o propósito de refletir sobre a utilização dos
computadores na educação. No entanto, apesar de ser um modelo pedagógico usado
em diversos domínios, segundo Hurme e Järvelä (2005) não existem muitas
experiências em Matemática.
Em uma situação de aprendizagem colaborativa, um indivíduo precisa externar
suas ideias e pensamentos para outros, sendo um processo no qual eles precisam
construir um melhor modelo mental sobre o problema ou assunto em discussão, de
acordo com Lehtinen (2003).
A Secretaria de Educação a Distância (SEED) tem desenvolvido programas que
estimulam a aprendizagem em um ambiente colaborativo. Entre eles está o Ambiente
Colaborativo de Aprendizagem (e-Proinfo) um ambiente virtual colaborativo de
aprendizagem que permite a criação, administração e desenvolvimento de diferentes
tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos
de pesquisa, projetos colaborativos entre outras formas de apoio a distância e ao
processo ensino-aprendizagem. Além disso, o ambiente é composto por ferramentas
síncronas e assíncronas como: fórum; videoconferência; bate-papo; e-mail; quadro de
avisos; notícias e biblioteca.
Apesar dos trabalhos e pesquisas em educação a distância, vale destacar que
trata-se de uma situação em movimento, e que ainda existe uma certa tensão na
implementação de recursos digitais para ensinar e aprender Matemática, com auxílio
de softwares e à distância [6]. A preocupação nesses cursos não se dá apenas no
âmbito do uso das tecnologias, mas principalmente em como desenvolver atividades
que possibilitem que os alunos possam discutir, questionar e criar conjecturas a
respeito dos conteúdos matemáticos estudados. Importante também ressaltar que
apesar dos vários estudos e iniciativas existentes em cursos desenvolvidos à distância,
ainda há a necessidade de mais pesquisas sobre esse tema .

3.3 Virtual Math Teams
O Virtual Math Teams (VMT) é um projeto desenvolvido através de uma
colaboração de pesquisadores da Drexel University e do Math Fórum. Esse projeto foi
patrocinado pelo US National Science Foundation por um período de cinco anos, tendo
início no outono de 2003, e tem tido a participação de pesquisadores no mundo todo,
incluindo a Carnegie Mellon University, a Rutgers University, a University of Hawaii, a
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no Brasil, além de escolas na Singapura
e Romênia.
O principal objetivo do projeto VMT é o de estimular e promover pequenos
grupos de alunos, professores e pesquisadores, discutindo matemática em um
ambiente virtual on-line. O serviço disponibilizado pelo VMT é gratuito e atualmente
consiste de um portal web inserido no site Math Forum (http://mathforum.org.vmt) e o
ambiente interativo é chamado de VMT-chat. O VMT-chat inclui salas de bate-papo no
qual as pessoas podem entrar e discutir uma variedade de problemas matemáticos.
Estas salas incluem uma janela de bate-papo que possui uma área para desenhar ou
rabiscar soluções (à esquerda da Figura 1) e outra parte para a discussão das soluções
com outros alunos (à direita da Figura 1).

Figura 1 – Janela de chat no VMT.

Três tipos de salas podem ser criados no VMT:
• Salas abertas: qualquer um pode entrar nessas salas e participar de uma
discussão;
• Salas restritas: apenas pessoas convidadas pelo criador da sala podem entrar
e participar do bate-papo;
• Salas limitadas: pessoas podem pedir permissão ao criador da sala para
participarem da discussão.
Além disso, o ambiente virtual VMT oferece uma variedade de serviços on-line,
tais como: o problema da semana; pergunte ao Dr. Matemática; ferramentas
matemáticas: os alunos exploram as ferramentas; de professor para professor.
Os estudos de Powell e Lai [12] investigaram, baseados em dados obtidos de
uma sala de bate-papo com alunos que resolveram um problema matemático dentro do
ambiente VMT, a discussão de ideias matemáticas nesse ambiente de aprendizagem.
3.4 Google Docs
O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google que funciona totalmente
on-line diretamente no navegador de internet, mais precisamente utilizando-se o
Google Chrome, sem a necessidade de downloads, tudo fica armazenado na nuvem.
Os aplicativos compõe-se de praticamente os mesmos aplicativos do pacote Office,
como Word, Excel, PowerPoint e ainda um editor de formulários. O ambiente permite
que os documentos criados sejam compartilhados, ou não, de acordo com a vontade
da pessoa que o criou, sem limitações para o número de pessoas a quem se deseja
compartilhar. Feito isso, todos que tiverem acesso ao arquivo compartilhado podem vir
a modifica-lo da maneira desejada, sem que todos estejam conectados ao sistema ao
mesmo tempo, ou seja pode ser tanto assíncrono como síncrono.
O ambiente Google Docs não é direcionado apenas para o ambiente acadêmico,
mas para qualquer necessidade de compartilhamento de documentos, podendo vir a
ser usado em empresas, de uma maneira mais ágil na forma de compartilhar arquivos

sem a necessidade de enviá-los por e-mail com segurança e eficácia. De acordo com
Google Apps for Business (2011), o Google Docs usa de forma segura a tecnologia da
web, oferecendo ao usuário a flexibilidade de ser produtivo no escritório, em viagens,
em case e até mesmo pelo telefone celular.
Apesar de o VMT ter sido desenvolvido com finalidade na discussão de
problemas matemáticos, o Google Docs também dispõe dessas ferramentas. O
ambiente do Google Docs permite também que os usuários, além de compartilhar
informações, gráficos, planilhas, entre outros, possam conversar on-line atrás de uma
janela de chat ao lado da tela do documento enquanto interagem em um dos
documentos compartilhados (Figura 2).

Figura 2 – Ambiente do Google Docs
4 Metodologia
A pesquisa realizada é de caráter qualitativo e inicialmente foi baseada em uma
pesquisa bibliográfica preliminar com o objetivo de diagnosticar quais ambientes
virtuais de aprendizagem poderiam oferecer ferramentas para a resolução de
problemas matemáticos. Após estudar e avaliar vários ambientes, foi diagnosticado que
o VMT teria as ferramentas adequadas para esse estudo e seria o ambiente mais

apropriado para o desenvolvimento das atividades com o propósito de resolução e
discussão de problemas matemáticos.
Na segunda etapa da pesquisa, o ambiente VMT foi estudado detalhadamente,
tendo como objetivo descobrir e criar um tutorial do funcionamento de suas
ferramentas. O ambiente de pesquisa utilizado para a coleta de informações foram os
laboratórios de informática (salas do prédio 14 e a sala de Informática HSBC no prédio
4) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
No início da pesquisa, o professor Dr. Arthur Powell fez uma visita ao Mackenzie
e se reuniu com os alunos envolvidos no projeto para orientá-los e instruí-los com
informações relevantes sobre o ambiente Virtual Math Teams.
Após essa etapa de estudo do ambiente, foi elaborada uma atividade da
disciplina de Pesquisa Operacional para testar o ambiente. Participaram dessa
atividade os quatro alunos envolvidos na pesquisa e as duas professoras da Escola de
Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, participantes do projeto.
Ao longo da análise dessa primeira atividade, ocorreram problemas técnicos no
ambiente VMT, impossibilitando temporariamente o seu uso, o que nos impediu de
continuar o estudo com esse ambiente. Durante esse processo o professor Dr. Arthur
Powell foi responsável pelo contato com o grupo de pesquisadores da Drexel University
e reportava os problemas apresentados pelo ambiente durante nossa pesquisa.
Para dar continuidade à pesquisa, foi solicitado um período de prorrogação do
prazo para o desenvolvimento do trabalho e simultaneamente foi necessário buscar um
outro ambiente como alternativa, para que pudéssemos evoluir com as atividades
propostas. Após novas investigações, foi escolhido o ambiente desenvolvido pela
Google, chamado Google Docs que permite resolver problemas matemáticos e
disponibiliza ferramentas similares ao VMT.
Após o estudo do ambiente, outro problema similar ao proposto no VMT foi
resolvido no ambiente do Google Docs. A análise dos resultados obtidos, permitiu
avaliar não apenas os erros e acertos, mas principalmente analisar como um ambiente

virtual pode propiciar a discussão da resolução de um problema que envolve ideias,
conceitos e pensamentos matemáticos.
5 O estudo de caso
Dois ambientes virtuais foram analisados, e a seguir são descritos os problemas
propostos em cada um deles e as resoluções apresentadas pelos alunos.
5.1 Parte 1: Um problema a ser otimizado no VMT
O primeiro problema proposto, da disciplina de Pesquisa Operacional do 4o
semestre dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, tinha como
enfoque a resolução de um sistema que envolvesse uma solução otimizada. Esse
problema foi colocado em uma determinada sala do VMT, em uma TAB separada da
janela de resolução. O enunciado está descrito a seguir:
“Duas máquinas A e B produzem certos itens na razão de 80 peças/hora e 60
peças/hora respectivamente. Numa certa programação necessita-se no mínimo de
1800 peças, sabe-se que no máximo as máquinas podem trabalhar 24 horas (juntas).
Se o custo por hora da máquina A é de R$20,00 e de B é de R$14,00. Determine a
melhor programação para obter o custo mínimo.”
Os alunos começaram a resolver o problema através da discussão no chat e
através da definição das variáveis, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Início da resolução do problema de PO
A interação se deu tanto no chat como no Whiteboard (lousa branca) da janela
do VMT. As discussões permitiram escrever a função objetivo e as restrições do
problema (Figura 4). Cada estudante é representado no chat com uma cor diferente
uma da outra, para facilitar a visualização de quem está escrevendo cada inserção.

Figura 4 – Definição da função objetivo e das restrições do problema
É possível inserir no Whiteboard caixas de textos, equações, símbolos
matemáticos, figuras, gráficos e outros objetos. Alguns deles se faz necessário copiar

em um outro ambiente, como um editor de texto, e posteriormente transferido para a
tela branca do VMT. Esse fato ocorreu quando os alunos tentaram usar uma das
ferramentas do VMT chamada Geogebra, um software que permite construir gráficos
em duas dimensões. Ao perceberem que ele apresentava alguns problemas, utilizaram
um software similar chamado Winplot, no entanto não foi possível inserir o gráfico
criado no Winplot diretamente. Os alunos copiaram o gráfico do Winplot para o Word,
salvaram como figura e depois dessa operação, conseguiram inserir no Whiteboard do
VMT.
Ainda
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à
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das
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e

representações os alunos podem alterar a inserção feita por outro estudante, ou seja, o
ambiente propicia não apenas a discussão, mas a correção dos membros participantes
da resolução do problema de outro estudante.
Além disso, o ambiente também permite direcionar as respostas a um
determinado indivíduo que está interagindo no chat, como mostra a Figura 5.

Figura 5 – Direcionamento das repostas no chat
Para finalizar a resolução do problema, os alunos equacionaram o problema,
resolveram algebricamente e apresentaram uma solução gráfica, como apresentado na
Figura 6.

Figura 6 – Solução final apresentada
5.2 Parte 2: Um problema a ser otimizado no Google Docs
O problema proposto, também da disciplina de Pesquisa Operacional do 4 o
semestre dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, tinha o mesmo
propósito do problema no VMT: resolver um sistema que envolvesse uma solução
otimizada. Esse problema foi colocado em um documento do Google Docs no formato
de texto. O enunciado está descrito a seguir:
“Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para sua região de
vendas. Ele necessita transportar 200 caixas de laranjas a 20 unidades monetárias
(u.m.) de lucro por caixa, pelo menos 100 caixas de pêssegos a 10 u.m. de lucro por
caixa, e no máximo 200 caixas de tangerinas a 30 u.m. de lucro por caixa. De que
forma deverá ele carregar o caminhão para obter o lucro máximo? Construa o modelo
do problema.”
Os alunos se reuniram no laboratório de informática do prédio 4, laboratório
HSBC, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para resolver o problema proposto,
cada um em um computador, com a supervisão das duas professoras participantes do
projeto.

O ambiente do Google Docs permite descrever as etapas da resolução do
problema em uma página de um documento de um editor de texto, como o do Word, e
ao lado da tela há um espaço para o chat.
No entanto, ao sair do ambiente e retornar posteriormente essa janela do diálogo
se perde, e só é possível restaurá-la através da solicitação: “Arquivo” → “Ver Histórico
de Revisões”. O início da resolução feita pelos alunos se deu como na Figura 7, a
seguir.

Figura 7 – Início da resolução do problema proposto
O diálogo estabelecido entre os alunos foi salvo em outro arquivo antes de todos
terminarem a atividade, e saírem do ambiente do Google Docs. Esse procedimento
permitiu consultar posteriormente essa conversa e compreender de que maneira os
alunos interagiram no ambiente virtual.
Durante a resolução os alunos foram escrevendo as equações, as restrições
pertinentes ao problema, e também os pontos críticos da solução (Figura 8).

Figura 8 – Resolução do problema proposto

Outra ferramenta disponibilizada pelos alunos foi a inserção de um gráfico para
visualizar a solução do sistema de equações. O software utilizado foi o Geogebra para
a resolução do problema e sua tela com a solução gráfica foi inserida como figura no
ambiente do Google Docs (Figura 9).

Figura 9 – Resolução gráfica feita no Geogebra
O uso desse software gráfico permitiu a visualização da solução encontrada
pelos alunos.

6 Análise dos resultados
Foram analisadas as resoluções dos problemas nos dois ambientes virtuais,
como também os diálogos nos chats. Após essa etapa, o VMT e o Google Docs foram
comparados para que pudéssemos estabelecer alguns pontos favoráveis ou não
desses ambientes virtuais.
6.1 Análise do discurso da atividade no VMT
Os alunos participantes dessa pesquisa foram dois alunos da Engenharia Civil
do 4o semestre (chamaremos de C1 e C2) e dois alunos da Engenharia de Produção
(chamaremos de P1 e P2). Essa atividade foi realizada no dia 30 de agosto de 2010
das 14h50 às 15h48, cada um em um computador em um dos laboratórios de
informática da universidade particular, com a supervisão de duas professoras, mas sem
suas interferências.
A primeira parte da análise consistiu em identificar as inserções feitas por esses
estudantes. Foram identificadas 122 inserções, com a seguinte distribuição (Tabela 1):

Alunos
No de inserções

Tabela 2: Número de inserções por aluno
C1
C2
P1
39

38

20

P2
25

Como esse tipo de problema já havia sido visto em sala de aula, eles sabiam o
que tinha que ser feito, no entanto não sabiam quais eram as condições a serem
levadas em conta, o que motivou a discussão dos participantes. Esse fato ficou
explícito na fala do aluno C1 que escreveu: “deveremos fazer passo a passo do prof.
Alcides” e na dúvida do aluno P2 que questionou: “ isso... começamos com as
variáveis?”.
Para compreendermos as ideias e pensamentos matemáticos dos estudantes,
classificamos as inserções feitas pelos alunos usando a classificação de códigos de

eventos (Powell e Lai, 2009), e encontramos os seguintes pontos relevantes nas
inserções feitas pelos alunos (Tabela 2):

Códigos
No de inserções

Tabela 2: Código das inserções dos alunos
OA
OI
RA
14

2

19

RI
2

OA – Objeto Afirmativo
OI – Objeto Interrogativo
RA – Relação Afirmativa
RI – Relação Interrogativa
As inserções interrogativas foram menores do que as afirmativas e denotavam
uma validação dos outros estudantes envolvidos na atividade. Entre elas destacamos o
aluno P2 que após concordar com o aluno C1 sobre o roteiro que seguiriam do
professor dado em sala, escreveu: “isso ... começamos com as variáveis?”. Da mesma
forma o aluno P1 interroga ao grupo o seguinte: “as variáveis são o numero de peças
de cada maquina, certo?” Em seguida ao questionamento do aluno P1, destacamos o
seguinte diálogo com inserções afirmativas:
C2: “acho q é o numero d horas”
C1: “creio q seja o tempo de cada maq operando”
P1: “é verdade”
P2: “acho que entra como numero de horas também”
P1: pq o custo é por hora”
C1: “entao fica numero de horas da maq A e numero de horas da maq B”
P2: “funcao objetivo”
C1: “20x + 14y”

C2: “AGORA AS RESTRIÇÕES”
C1: “onde o objetivo é ter o menor valor de L”
P1: “a soma das peças das maquinas durante as 24 h deve ser maior igual a 1800
peças”
C1: “x + y <=24 e 80x + 60y>=1800”
Após essa discussão sobre a montagem das inequações do sistema, os alunos
quiseram traçar as retas para encontrar o ponto otimizado. No entanto, nesse
momento, o Geogebra que estava dentro do VMT apresentou alguns problemas, e o
aluno C2 usou o Winplot fora do ambiente do chat para que conseguisse desenhar as
retas (Figura 10):

Figura 10: Desenho das retas feito no Winplot e colado no Whiteboard do VMT
Uma observação interessante a ser feita sobre o VMT é a possibilidade dos
alunos conseguirem visualizar o que o outro colega, em outro computador, está
realizando. O que infelizmente não pode ser explorado em sua totalidade por ter
apresentado algumas inconsistências.

P2: “A gente ta tentando resolver sem o geogebra, ento vcs tentam o geogebra”
C1: “entendi”
C2: “o geogebra esta lento dmais ... vou fazer no winplot”.
Após a exploração das retas e seus respectivos desenhos, o aluno C1 escreveu:
“se o gráfico jah esta feito e representado, acabamos o problema, vamos jogar os
pontos na F.O. (função objetivo) e jah era”. Em seguida, o aluno P1 valida a inserção
do aluno C1: “até que ficou bom”. Por sua vez, o aluno P2 escreve: “a = 450, b = 444,
c = 480”. Em seguida, o aluno C1 conclui: “o ponto B ganha com o menor custo e o
exercício se encerra com 440 reais”. Ao término da tarefa os colegas escreveram:
C2: “bem time ... resolvemos”
P2: “tarefa efetuada com sucesso”.
6.2 Análise da resolução da atividade no Google Docs
Os alunos participantes foram os mesmos da atividade realizada no VMT. Essa
atividade ocorreu dia 20 de junho de 2011 das 10h21 às 11h33.
Inicialmente a análise versou sobre identificar as inserções feitas por esses
estudantes. Foram identificadas 102 inserções, com a seguinte distribuição (Tabela 1):

Alunos
No de inserções

Tabela 3: Número de inserções por aluno
C1
C2
P1
30

20

12

P2
40

A classificação dessas inserções quanto a relação estabelecida entre os objetos
ou ideias matemáticas foram as seguintes (Tabela 4):

Códigos
No de inserções

Tabela 4: Código das inserções dos alunos
OA
OI
RA
16

7

23

RI
4

OA – Objeto Afirmativo
OI – Objeto Interrogativo
RA – Relação Afirmativa
RI – Relação Interrogativa
Da mesma forma que no VMT, as inserções interrogativas foram menores que
as afirmativas. No diálogo a seguir, os alunos apresentam as ideias e discutem o que
deve ser feito.
P2: vamos lá senhores...
variáveis básicas... caixas de laranja, pessegos e tangerinas
só modelar ?
C2: na verdade só ha duas variaveis pois x=200
P2: pode ser....
C1: tem razão
P2: tem que fazer o gráfico então e resolver....
Uma das maneiras para solucionar o problema é encontrar as equações do
sistema, e achar um ponto otimizado através de sua representação gráfica. Como dito
anteriormente, os alunos usaram o Geogebra, e a solução gráfica apresentada os levou
a concluir que algo estava errado, como ilustrado no diálogo, a seguir:
P2: agora tem que jogar esses valores na f.ob.. e ver qual é o lucro máximo...
C1: tá errado, não podemos ter pontos menores que 100? concordam?
P2: o y, pode ser menor ou igual a 200
P2: e o x só pode ser maior que 100
P1: nao ta errada a area? é maior q 100 e menor q 200
C2: o La n existe pq o z tem q ser menor q 200
P2: tá errada a area

P1: acho que ai do grafico soh existe o lb
P2: vou mudar aqui....
C1: é isso que eu estou falando, não existe isso
P1: o grafico é igual estava o que fiz soh que pelo meu nao tinha escala
C1: acho que é melhor mudar o nome da variaveis para não dar confusão. concordam?
P1: a gente ia ter que calcular as coordenadas dos pontos ainda
P2: tem que mudar a área do gráfico
Nessa situação, o uso de uma ferramenta gráfica auxiliou os alunos a
perceberem que algo não estava correto, e como todos estavam visualizando o gráfico
inserido no ambiente, todos puderam opinar na solução, e dessa forma encaminhar o
raciocínio para a resolução correta.
6.3 Comparação entre os ambientes VMT e Google Docs
Após a resolução do problema no VMT e simulado no Google Docs, alguns pontos
positivos foram encontrados nos dois ambientes e outras observações também foram
apontadas. A Tabela 5 apresenta as ferramentas que cada um desses ambientes
disponibiliza.
Tabela 5 – Comparação das ferramentas disponibilizadas no VMT e Google Docs
VMT
Whiteboard
Ferramenta
O aluno precisa usar uma
simbologia específica do
Equações
ambiente, ou copiar e colar
de um editor de texto
Pode-se usar o Geogebra,
ou criar um gráfico no
Gráficos
Winplot, copiar e colar no
Word, para depois copiar e
colar no Whiteboard
É possível identificar quem
Identificações
criou determinado objeto no

Google Docs
Whiteboard
Ferramenta
Há um ícone no qual há
vários símbolos
Equações
matemáticos, como o
Equation Editor do Word.

Gráficos

É possível inserir um
gráfico criado em outro
ambiente

Identificações

Não há esse recurso no
Google Docs

whiteboard, apenas
passando o mouse em cima
da figura
Chat
Ferramenta
Chat
Ferramenta
Cada pessoa aparece com
Cada pessoa aparece
Identificações
Identificações
uma cor
com uma cor
O VMT possui um recurso
no qual você pode inserir
Não há esse recurso no
Identificações uma flecha e direcionar sua Identificações
Google Docs
resposta a apenas um
usuário
Quando alguém acrescenta
Não há esse recurso no
Som
uma nova mensagem, é
Som
Google Docs
emitido um aviso sonoro
Ao sair do documento, o
É possível recuperar a
chat é perdido, mas é
conversa na própria página
Histórico
Histórico
possível recuperá-lo na
do VMT ou salvar a
opção Ver Histórico de
conversa no View Chat Log
Revisões

Nas duas atividades aplicadas aos quatro alunos de dois cursos de Engenharia
foi possível observar que os dois ambientes propiciaram a discussão e análise de um
problema que envolviam ideias, conceitos e pensamentos matemáticos. No entanto,
nos parece que o VMT, apesar de não apresentar certos símbolos matemáticos
utilizados em disciplinas do ensino superior, foi elaborado com uma preocupação
acadêmica. Isso é visível em alguns detalhes que podem passar despercebidos, mas
ao interagirem nos dois ambientes, o que os alunos mais sentiram falta foi o recurso
disponibilizado no VMT que permite responder determinada pergunta a um
determinado usuário. Em uma sala de chat com muitos elementos, em geral, a
conversa pode ser confusa, e esse recurso é um diferencial nesse ambiente.
Por outro lado, o Google Docs apresentou uma agilidade maior tanto na inserção
de equações, como na de gráficos. Vale ressaltar que o Geogebra foi uma ferramenta
muito importante na resolução do problema de Pesquisa Operacional, mas não estava
funcionando perfeitamente.

7 Considerações Finais
Os resultados apresentados nessa pesquisa destacam a viabilidade de
discussão e resolução de um problema de otimização usando um ambiente virtual de
aprendizagem, tanto no VMT como no Google Docs.
De fato, esses ambientes mostraram que é possível interagir em um ambiente
virtual de aprendizagem utilizando elementos matemáticos na discussão e resolução de
um problema, e que existem particularidades nesses conteúdos que merecem maior
atenção, como no caso da simbologia matemática.
O uso de outras ferramentas, como no caso de um software gráfico, inseridas no
ambiente também facilitam a visualização, o que também é um fator de grande
importância para as disciplinas matemáticas. Além disso, esses ambientes propiciam
que mais de um aluno participe e interaja na solução de outro estudante, tanto na
correção, como na complementação de uma ideia ou conceito matemático.
Importante destacar que dentro desses ambientes virtuais colaborativos as
trocas de ideias e pensamentos matemáticos, entre os alunos, constituíram importantes
relações matemáticas para as ações que se seguiram e os levaram a solução do
problema.
Apesar de considerarmos o VMT e o Google Docs ambientes propícios para a
discussão de ideias matemáticas, é importante ressaltar que mais pesquisas e
trabalhos devam ser realizados em ambientes virtuais para que, professores e
pesquisadores possam compreender como ocorrem essas interações.
Esse é um campo a ser explorado, por mais pesquisadores, tanto do ensino
fundamental e médio, como do ensino superior que requer uma matemática mais
complexa e avançada.
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