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APRESENTAÇÃO 

Caro Leitor 

Durante os anos de 2012 e 2013 trabalhamos em uma pesquisa sobre a Educação 

Matemática a Distância, um assunto desafiador e com muito espaço para 

discussões. Estamos em um momento de profundas reflexões sobre essa 

temática. Ao mesmo tempo que nos deparamos com questões já discutidas há 

algum tempo, como a implementação de estratégias que rompam com a 

educação bancária criticada por Paulo Freire, nos vemos também frente às novas 

tecnologias e à teoria do Design Instrucional. Estamos, então, em um momento 

de resgate de algumas boas ideias que ainda estão ausentes na Educação 

Matemática a Distância, mas também olhando para o presente e o futuro, em 

busca de inovações capazes de transformar o processo de ensino e 

aprendizagem. O resultado de nossas reflexões sobre esses assuntos estão neste 

livro. 

No entanto, como em todas as boas discussões, muitas cabeças pensantes e vozes 

são necessárias. Assim, desejamos que você, leitor, se junte a nós nessas reflexões 

e na ousadia de dialogar sobre temáticas da EaD que consideramos fundamentais 

ao nosso tempo. Entendemos que a Educação Matemática a Distância pode se 

beneficiar das discussões que considerem aspectos tecnológicos e pedagógicos, 

sem dissociá-los ou priorizar uns em detrimento dos outros.  

Nossa intenção é, então, que este livro seja um material de apoio para 

profissionais que atuam na Educação Matemática a Distância. Professores, tutores, 

designers instrucionais e equipe gerencial podem refletir sobre as ideias aqui 

apresentadas e, por meio do diálogo, decidirem quais podem ser colocadas em 

prática, de acordo com a realidade de suas instituições. Como estamos tratando 

da construção de conhecimentos em uma perspectiva dialógica, o livro proposto 

poderá servir de subsídio para uma produção colaborativa de cursos de 

formação. Acreditamos que as contribuições e experiências dos leitores podem 

resultar em novas estratégias que extrapolem a exposição e possibilitem a 

formação de cidadãos mais autônomos e críticos. 

Desejamos, então, uma boa leitura! 

José Mário Costa Junior 

jcjunior@ifes.edu.br 

Rony Cláudio de Oliveira Freitas 

ronyfreitas@ifes.edu.br 
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1 UM BATE-PAPO SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginemos uma disciplina de Matemática de um curso 

superior presencial da área de ciências exatas. O professor 

inicia sua aula no quadro, explicando o conteúdo. Todos os 

alunos assistem em silêncio e muitos estão com dificuldades 

em entender o que está sendo apresentado. Após terminar sua 

explanação, o professor pede aos estudantes que abram seus 

livros e resolvam os exercícios sobre o conteúdo apresentado. 

Alguns se dirigem à mesa onde o professor se encontra e 

fazem algumas perguntas. Nos últimos 20 minutos da aula, o 

mestre volta ao quadro e resolve dois ou três exercícios. Os 

demais são tarefa de casa. As aulas anteriores e posteriores 

seguem este mesmo esquema. Quando o semestre termina, 

poucos alunos se lembram do conteúdo ou entendem o que 

todas aquelas fórmulas tem a ver com sua profissão. 

Agora pensemos em uma sala virtual da mesma disciplina. Ao 

entrar, o aluno visualiza a sequência de recursos disponíveis 

para uma semana de estudos: há um arquivo digitalizado e 

também um videotutorial, ambos tratando do mesmo 

conteúdo. Depois de ler e assistir ao vídeo, o aluno responde a 

vários exercícios construídos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) pelo professor. Como surgiram algumas 

dúvidas, o estudante deixa um questionamento para o tutor a 

distância no Fórum ou aguarda a webconferência, que 

acontecerá em breve. Todas as semanas do curso ocorrem de 

maneira similar. 

O que você acha de cada sala de aula? Quais as diferenças 

entre elas e o que possuem em comum? Quais as vantagens e 

desvantagens de cada uma?  

Vamos refletir sobre isso nesse início de conversa? 
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1.1 PENSANDO SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA CONTEMPORÂNEA  

Computadores, notebooks, tablets e celulares. Eles parecem estar em toda parte. 

Entraram nas salas de aula. Crianças, jovens e adultos estudantes não vivem mais 

sem eles. Tempo e espaço agora são resignificados. O que é estar presente? É o 

mesmo que estar online? E o que é o espaço da sala de aula, se podemos acessar 

a Internet e visitar sites do mundo inteiro? O conhecimento também está sendo 

resignificado. É possível realizar uma pesquisa sobre o conteúdo que o professor 

abordou poucos segundos antes. O que antes era escrito pelo lápis no papel 

agora pode ser escrito por meio de um 

dispositivo eletrônico e divulgado na Internet 

no mesmo instante. 

É certo que as tecnologias que temos 

disponíveis não são as mesmas de anos atrás. 

Aliás, não são as mesmas nem de meses, ou 

de semanas atrás. Elas evoluem muito rápido 

e a cada dia surgem novidades. Toda uma 

geração acompanha e se torna capaz de 

utilizar essas novas tecnologias. O potencial de comunicação e visualização delas 

é, certamente, maior que o quadro negro e os livros didáticos podem alcançar. 

No entanto, nos perguntamos se a Educação que oferecemos aos nossos 

estudantes está - e quer estar - acompanhando toda essa mudança 

paradigmática. Esse pensamento está presente mesmo na Educação a Distância 

(EaD), a qual, a priori, poderia fazer um bom uso das tecnologias a favor da 

aprendizagem. 

A evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) possibilita uma 

série de alternativas para que a EaD aconteça, embora esta não seja uma 

modalidade nova, mas que tem sido transformada ao longo do tempo. Para     

Tori (2010) a separação em modalidades presencial e a distância não 

necessariamente contribui para o avanço das discussões. De fato, há diferenças 

na forma, nos requisitos e nas estratégias entre o ensino e aprendizagem 

realizados presencialmente e aquele realizado de forma não presencial.  Decreto 

nº 5.622 publicado em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamenta o Art. 80 da 

Lei nº 9.394 de 1996, define a EaD e estabelece diretrizes específicas para seu 

desenvolvimento no Brasil. Segundo o Decreto, a EaD 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com 

 

 

ss 

[...] caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 

(BRASIL, 2005). 
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Fóruns, chats, videoconferências, webconferências, e-mail, dentre outros, seriam 

uma saída para diminuir as distâncias entre as pessoas envolvidas na construção 

de conhecimentos. No entanto, é preciso refletir sobre a forma que essas 

tecnologias realmente estão sendo utilizadas na EaD. 

 

É certo que as tecnologias que temos disponíveis não são as mesmas de anos 

atrás. Aliás, não são as mesmas nem de meses, ou de semanas atrás. Elas evoluem 

muito rápido e a cada dia surgem novidades. Toda uma geração acompanha e se 

torna capaz de utilizar essas novas tecnologias. O potencial de comunicação e 

visualização delas é, certamente, maior que o quadro negro e os livros didáticos 

podem alcançar. No entanto, nos perguntamos se a Educação que oferecemos 

aos nossos estudantes está - e quer estar - acompanhando toda essa mudança 

paradigmática. Esse pensamento está presente mesmo na Educação a Distância 

(EaD), a qual, a priori, poderia fazer um bom uso das tecnologias a favor da 

aprendizagem. 

Segundo Valente (2010), é comum a virtualização da 

escola tradicional, como meio de implementar, 

utilizando recursos tecnológicos, ações educacionais 

que estão presentes no ensino presencial. 

Geralmente essas ações são centradas no professor, 

que transmite informações aos aprendizes.  

Valente (2010) diz ainda que, como acontece na sala de aula tradicional, existe 

alguma interação entre aluno e o professor, agora mediada pela tecnologia. Na 

maioria das vezes, essa interação consiste em o professor verificar se o aprendiz 

memorizou as informações fornecidas. Nessa abordagem, o professor elabora 

e/ou torna disponível o material didático, bem como as atividades e recebe 

respostas de cada aluno. O professor, então, registra o recebimento das tarefas, 

corrige-as e fornece feedbacks aos estudantes. 

Peters (2010) reforça a ideia de que a EaD não é exatamente nova, pois tem suas 

raízes na sala de aula e serve-se dela. Mas apresenta particularidades, como a 

insistência em aprendizado por meio de leituras e a restrição na participação em 

discussões como eventos científicos e seminários. Moran (2013) acrescenta que o 

modelo de EaD mais popular e que mais cresce no Brasil combina a aula 

tradicional com algum tipo de atendimento online, como aulas transmitidas por 

satélite, tutoria presencial e apoio da Internet. Nesse modelo, há alguma 

interação entre os alunos e os professores por meio de chat ou teleconferências 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.sxc.hu 

 

O potencial dialógico das ferramentas é algo fantástico, mas 

precisamos nos questionar se, na realidade, estamos dialogando ou 

apenas trocando mensagens que refletem um modelo expositivo e 

autoritário de Educação. 
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Você consegue pensar em boas práticas do ensino presencial que 

podem ser aplicadas na Educação Matemática a Distância? 

Como você utilizaria as TIC nas práticas que pensou? 

 

e as atividades posteriores a esses encontros virtuais podem ser orientadas por 

tutores a distância e também os presenciais. 

Valente (2010) afirma que na maioria das vezes os 

cursos a distância existentes têm privilegiado a 

transmissão de informação. São raras as ações que 

criam possibilidade de construção de 

conhecimentos. Tem sido priorizado o simples 

acesso à informação, camuflando o processo de 

ensino e aprendizagem e subutilizando os recursos 

tecnológicos. Nesse sentido, Oliveira (2008) alerta 

que a simples introdução das TIC na Educação pode não representar inovação 

pedagógica, porque utilizar recursos tecnológicos modernos em práticas 

educacionais antigas não garante uma Educação renovada, necessária para os dias 

atuais. Assim, a autora diz que o maior problema dos cursos a distância não 

parece estar nos meios de mediação tecnológica, mas na concepção didático 

pedagógica que subjaz o suporte tecnológico e a utilização das tecnologias na 

mediação pedagógica.  

Assim, a EaD requer propostas pedagógicas diferentes do ensino presencial e ao 

mesmo tempo não pode deixar a desejar na questão da qualidade da formação 

dos cidadãos. Como a EaD é antes de tudo Educação, as experiências bem 

sucedidas no ensino presencial não devem ser descartadas, mas sim podem ser 

levadas aos cursos a distância. As possibilidades trazidas pelas TIC podem tornar o 

contato entre professores e alunos mais próximo, como acontece no presencial e 

podem também contribuir para aperfeiçoar os processos de comunicação nas 

salas de aula físicas, auxiliando na criação de um sujeito aprendiz mais autônomo 

e que busque, por meio dessas tecnologias, uma autoformação contínua 

(OLIVEIRA, 2008). 

Oliveira (2008) e Kenski (2010) concordam que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) foram introduzidas na área da Educação e isso exige novas 

competências dos educadores e dos educandos, tanto na modalidade presencial 

como na EaD. As autoras acreditam também que ensinar a distância não significa 

apenas transpor o que se faz na sala de aula presencial para o AVA. 

Do mesmo modo, ser estudante da modalidade a distância exige competências 

diferentes daquelas exigidas pela modalidade presencial. A forma de comunicar, 

por exemplo, é diferente. A linguagem escrita, muito utilizada na EaD para a 

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com 
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Oliveira (2008), sabendo da importância dessas mudanças, afirma 

que o potencial inovador da EaD está relacionado à forma como os 

educandos e educadores vão apropriar-se das tecnologias, 

desenvolvendo alternativas que superem o modelo transmissionista e 

levem à construção do conhecimento. 

Como você se apropria das tecnologias para construir 

conhecimentos com seus alunos? 

 

comunicação com os professores, tutores e colegas exige cuidados que a 

comunicação verbal, acrescida da linguagem corporal, não necessita. Além disso, 

nem sempre os diálogos são síncronos, exigindo mais autonomia por parte do 

estudante.  

Nessa busca por soluções que diminuam a distância entre os sujeitos na EaD, 

Valente (2010) explica que o desenvolvimento das TIC tem propiciado 

possibilidades que fazem com que o distanciamento físico que existe entre 

aprendiz e professor na seja diminuído, e uma alta interação pode existir, 

originando o que é denominado estar junto virtual. Nesse contexto as interações 

são intensas, permitindo o acompanhamento do aluno pelo professor que está ao 

lado do aluno, auxiliando seus problemas no AVA. Essas interações permitem ao 

docente entender o interesse e o nível de 

conhecimento sobre determinado tema e, a partir 

disso, o professor pode propor desafio aos 

estudantes e auxiliá-lo a processar informações, 

aplicando-as, transformando-as e construindo 

conhecimentos. 

O desenvolvimento dos meios de 

telecomunicação, como as redes interativas, vídeo 

ao vivo e áudio, podem facilitar o diálogo e 

aumentar os vínculos com o professor e, 

principalmente, entre os próprios alunos. Assim, 

se tornam mais viáveis programas menos 

estruturados e menos baseados em conteúdos 

disponibilizados em meios impressos ou gravados. Essas tecnologias, aliadas a 

concepções de aprendizagem mais dialógicas, facilitam a aprendizagem de grupos 

por meio da interação em rede e da construção de conhecimento (MAIA; 

MATTAR, 2007). Peters (2010) afirma ainda que quanto maior a acessibilidade a 

materiais impressos, de rádio e televisão utilizados em uma concepção 

transmissionista, tanto maior o número de estudantes e mais escassa se torna a 

interação direta entre os docentes e discentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: shutterstock.com 
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Oliveira (2008) alerta que muitas vezes a EaD reproduz o ensino presencial como 

vem sendo, de maneira geral, desenvolvido: compartimentada, obsoleta, pouco 

autônoma, de cunho transmissivo e condutivista, mas em uma nova embalagem, 

sofisticada pelo uso das tecnologias. Para a autora, precisamos ultrapassar esse 

conservadorismo, quer falemos das salas de aula presenciais ou a distância. Para 

isso, ela sugere "dar espaço às encruzilhadas interdisciplinares e atividades de 

integração, adotando para tal uma metodologia ativa, aberta e colaborativa em 

que o professor assume o papel de organizar, administrar e regular situações de 

aprendizagem" (2008, p.31), em um esforço de aproximar as disciplinas, que 

podem se interconectar em uma teia interdependente. A viabilização disso pode 

ser facilitada pelo diálogo, que traz para a EaD a afetividade e evita o isolamento. 

Oliveira (2008) ressalta ainda a importância da opção por metodologias ativas e 

desafiadoras, como a resolução de problemas, o trabalho com projetos e a troca 

de experiências. 

Nesse novo contexto que desejamos, de uma 

EaD mais dialógica e diferente do modelo de 

massa, Peters (2010) defende que os 

estudantes devem sempre ser motivados e 

precisam de orientação quanto ao 

autoplanejamento e auto-organização. Além 

disso, eles devem ser estimulados a se 

comunicar formal e informalmente, 

cooperando com os colegas, com a ajuda de 

uma equipe que consiga considerar 

características individuais. 

Assim, a EaD contemporânea apresenta diversos desafios, como as questões 

tecnológicas, de alfabetização digital, de aceitação pela sociedade e as 

concepções didáticas, que se misturam com os desafios antigos, ainda em 

processo de reflexão na prática presencial. Nesse contexto, o processo de Design 

Instrucional, do qual falaremos na próxima seção, pode auxiliar a encontrar 

alguns caminhos. 

 

1.2 DESIGN INSTRUCIONAL 

A utilização das TIC na EaD exige tempo, planejamento e recursos financeiros. Por 

isso, essa modalidade não precisa apenas de especialistas em conteúdos, mas 

também de profissionais que cuidem dos aspectos do ensino (MOORE; KEARSLEY, 

2007). Embora saibamos que o ensino presencial também contempla mais que 

especialista em conteúdos, as TIC e a própria natureza dos cursos a distância, na 

qual o diálogo é transformado,  exigem conhecimentos teóricos e práticos que 

 

 

 

 

 

 
Fonte: shutterstock.com 
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[...] a ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, 

o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, 

materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas 

específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e 

instrução conhecidos, a aprendizagem humana (2008, p.3). 

 

permitam o desenvolvimento de soluções diferenciadas que facilitem 

aprendizagem. 

Nesse contexto, ganha destaque a teoria do Design Instrucional. Especialmente no 

que diz respeito à transição das estratégias metodológicas do ensino presencial 

para os AVA, os princípios dessa teoria se tornam fundamentais para o 

planejamento de cursos a distância. Filatro (2008) define o Design Instrucional 

como  

Percebemos, pela própria definição, que o Design Instrucional inclui uma série de 

atividades que requerem conhecimentos de várias áreas. Para o planejamento de 

cursos a distância, estão incluídas questões gerenciais, tecnológicas e também as 

didáticas, que não podem, de acordo com as discussões que fizemos sobre EaD, 

serem ignoradas. 

Filatro (2008) destaca que há três campos do conhecimento que sustentam o 

Design Instrucional: as ciências humanas, as ciências da informação e as ciências 

da administração. A Figura 1 apresenta esse esquema. 

Figura 1: Fundamentos do Design Instrucional 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Filatro (2008) 
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Percebemos, então, que o Design Instrucional é uma área de atuação 

que exige múltiplos conhecimentos. Mendonza et. al (2011) defendem 

que a visão limitada do DI como um mero conhecedor de recursos 

tecnológicos que auxilia o professor a construir materiais para cursos a 

distância tem sido contestada pela prática no trabalho cotidiano no 

processo de planejamento na EaD. 

 

 

Quanto às ciências humanas, a autora lembra que o 

Design Instrucional foi fortemente influenciado pela 

psicologia comportamental (behaviorista), a qual 

prevê o uso da instrução programada e a divisão do 

conteúdo em pedaços. No entanto, com o passar do 

tempo notou-se que outras estratégias poderiam 

contribuir com o Design Instrucional, pois podem 

facilitar o trabalho com atividades mais complexas 

como análise, síntese e avaliação, necessárias para a 

formação de cidadãos mais críticos. Nesse sentido, 

outras ideias da Psicologia e da Educação foram 

gradualmente incorporadas à teoria do Design 

Instrucional.  

As ciências da informação contribuem com o Design Instrucional no que diz 

respeito às comunicações, mídias audiovisuais, gestão da informação e ciência da 

computação. Esse campo de conhecimento deixa claro que as características das 

mídias digitais afetam a aprendizagem dos estudantes, já que afetam a percepção, 

o armazenamento e a recuperação de informações pelos aprendizes. Já a 

computação permitiu ao Design Instrucional a 

adoção de objetos de aprendizagem digitais, o uso 

de educacionais, simuladores e inteligência artificial. 

As redes de computadores podem prover bancos de 

informação e produtos educacionais, de estudantes, 

docentes e instituições dos mais diversos lugares, 

formando uma rede de conteúdos global (FILATRO, 

2008). 

Filatro (2008) diz que 

especialmente a gestão de 

projetos e a engenharia de produção podem apoiar o 

Design Instrucional dentro das ciências da administração. O 

processo de planejamento e execução de cursos a distância 

envolve a gestão de muitos processos, de prazos muitas 

vezes rígidos e de uma equipe multidisciplinar formada por 

especialistas das mais diversas áreas do conhecimento. 
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Frequentemente todas essas formas de interação estão em jogo em um 

curso a distância. A forma como essas interações acontecem 

dependem, dentre muitos fatores, das tecnologias escolhidas no 

processo de Design Instrucional e das concepções de ensino e 

aprendizagem dos envolvidos no processo. Isso determinará ainda o 

grau de isolamento que será sentido pelos alunos (SHEARER, 2003). 

 

Embora muito já tenha sido publicado sobre o ensino e a aprendizagem online, 

Shearer (2003) acredita que não há soluções salvadoras e tampouco que exista 

somente uma melhor solução para o planejamento na EaD. O autor elenca alguns 

aspectos que considera fundamentais no Design Instrucional de cursos a 

distância, dos quais destacamos a autonomia do estudante, a interação e o 

acesso. 

A autonomia do aluno é um fator muito importante nos AVA. Como em grande 

parte do tempo os estudantes estão separados geograficamente do professor e 

da instituição, precisam se comportar de maneira autônoma para alcançarem 

seus próprios objetivos de aprendizagem e também os da instituição. O grau de 

controle estabelecido no planejamento das disciplinas pode ser um fator decisivo 

para que os discentes completem ou não o curso. Se o curso for 

demasiadamente estruturado, com prazos muito curtos e rígidos, o aluno que 

possui muitas demandas cotidianas, como compromissos profissionais, será 

forçado a desistir. Por outro lado, um curso muito pouco estruturado pode fazer 

com que os estudantes se sintam perdidos e sozinhos. Assim, é de bom tom 

estabelecer um equilíbrio entre independência e controle, atentando para fatores 

como a motivação (SHEARER, 2003). 

Quando falamos em interação, muitas vezes pensamos somente em comunicação 

entre duas pessoas ou um grupo. No entanto, há várias formas de interação, 

como a do estudante com o professor e com o tutor, do estudante com os 

colegas e do estudante com o conteúdo.  Há ainda a noção de interação como 

diálogo.  

 

 

 

 

Mattar (2009) discute vários tipos de interação, dentre as quais destacamos: 

 Aluno/Professor: pode ser síncrona ou assíncrona e fornece motivação e 

feedback aos estudantes, auxiliando o aprendizado. Mattar (2009) concorda 

com Valente (2010) no que diz respeito à criação de ciclos de ação, nos quais 

os alunos agem, interagem com o professor, refletem, agem novamente e 

recebem novos feedbacks. Essa interação pode ser problematizadora e o 

professor pode dialogar com o aluno considerando, sempre que possível, suas 

experiências e saberes, sendo assim também educando, como propõe Paulo 

Freire em sua obra. 
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Maia e Mattar (2007) sugerem o surgimento de uma nova figura, o 

'aututor' - designer instrucional, autor e tutor de seus próprios cursos. 

Mattar (2009) destaca ainda que o docente pode interagir com o 

conteúdo de seus cursos de diversas formas, comentando-o, sugerindo 

outras fontes, adicionando recursos e atuando sobre o próprio material 

do curso para melhorá-lo constantemente. 

 Professor/Conteúdo: nessa importante interação essencial ao Design 

Instrucional de cursos a distância, o professor se vê frequentemente como 

autor do material que será utilizado pelos estudantes. O docente assume 

ainda o papel de selecionador de conteúdos, os quais estão espalhados pela 

Internet e podem ser fonte de problematização e de pesquisa.  

 Aluno/conteúdo: a Internet permite que o 

aluno interaja com os mais diversos tipos de 

conteúdos, desde aqueles selecionados pelo 

professor até os selecionados pelo próprio 

educando, que não precisa ficar restrito aos 

materiais disponibilizados no AVA. Inclusive os 

alunos têm a possibilidade de produzir seus 

próprios conteúdos, na forma de sons, texto, 

imagens, vídeos e mídias. Além disso, por meio 

da interação com o professor, os discentes 

podem sugerir mudanças e novos conteúdos que gostariam de aprender.  

 Aluno/Aluno: assim como a interação aluno/professor, pode ocorrer de forma 

síncrona ou assíncrona e pode gerar motivação e atenção, diminuindo a 

sensação de isolamento na EaD. Esse tipo de interação também auxilia o 

desenvolvimento do senso crítico, e a capacidade de trabalhar em equipe. 

Mattar (2009) destaca ainda que esse tipo de interação pode ser diferente do 

que acontece no ensino presencial.  

Shearer (2003) lembra que o acesso ao curso, especialmente ao seu material 

didático, é assunto presente na EaD desde a época dos cursos por 

correspondência. Algumas tecnologias utilizadas para prover o acesso, como o 

material impresso, o rádio, a televisão podem atender a muitos públicos, são 

relativamente baratas e quase sempre estão disponíveis na maioria das cidades. 

Porém, neste momento as TIC, acessíveis por meio da Internet, estão se 

estabelecendo como meio de acesso aos cursos a distância. No entanto, o autor 

destaca que ainda há problemas de acesso em todo o mundo e que quando 

integramos várias TIC na EaD uma porção muito grande da população pode não 

ser contemplada. Essa é uma questão importante para o processo de Design 

Instrucional de cursos a distância e precisa ser analisada com cuidado. 
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Filatro (2008) diz que dependendo do contexto e do uso das tecnologias as 

estratégias de planejamento mudam, para que as necessidades educacionais 

sejam atendidas. A autora, então, define e descreve três modelos de Design 

Instrucional: 

 Design Instrucional fixo: é baseado na separação completa entre as fases de 

concepção e de execução. Dessa forma, a 

produção de todo o curso ocorre antes da ação 

de aprendizagem, o curso inicia-se 

completamente pronto. Nesse modelo, os fluxos 

de aprendizagem são automatizados, o 

sequenciamento do conteúdo já está definido. 

Podemos considerar que a interação social é 

praticamente inexistente. É um modelo dirigido 

para o ensino em massa e o foco é o conteúdo. 

  Design Instrucional aberto: nesse modelo a aprendizagem é mais importante 

que os produtos (mídias). Há espaço para a reformulação dos artefatos 

educacionais durante a execução do curso. Existe um planejamento inicial no 

AVA, pré-configurado, mas o professor terá a liberdade de reconfigurar o 

curso no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, a partir do 

feedback dos alunos. Para muitos é o modelo que mais se aproxima da 

flexibilidade e dinamismo necessários à aprendizagem. 

 Design Instrucional Contextualizado: se 

aproxima bastante do modelo aberto, mas não 

exclui a possibilidade da utilização de unidades 

pré-programadas, dependendo dos objetivos e 

do contexto de aprendizagem. Assim, esse 

modelo reconhece a necessidade de alterações 

durante a execução dos cursos, mas admite a 

personalização por recursos adaptáveis que 

podem ser elaborados previamente. Além 

disso, considera o aprendizado eletrônico 

dentro de um contexto mais amplo, levando em conta que os objetivos da 

aprendizagem, os atores e as estratégias de ensino estão "impregnados de 

influências sociopolíticas, histórico-culturais e tecno-econômicas" (p. 21). 

Embora essas características e desafios de Design Instrucional sejam encontrados 

na elaboração de cursos a distância das mais diversas áreas de conhecimento, nos 

chama a atenção a questão da Educação Matemática a distância. Disciplinas de 

Matemática estão presentes nas matrizes de vários cursos superiores oferecidos a 

distância e são, geralmente, base para a construção de vários outros 

conhecimentos. Além disso, Skovsmose (2001) destaca que a aprendizagem da 

Matemática é uma questão de cidadania, visto que o poder em uma democracia 
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Um grande desafio no trabalho do Designer Instrucional (DI) é 

desenvolver estratégias para a Educação Matemática a distância. 

Sabemos que as disciplinas de matemática envolvem muitas 

especificidades como a contextualização com a realidade dos alunos e 

a própria linguagem matemática, entre outras.  Esses fatores devem ser 

considerados pelas instituições de ensino que possuem disciplinas de 

matemática nas matrizes de seus cursos. 

Retomando nossa discussão inicial. 

 

Após a leitura deste Capítulo e de refletir bastante, o que você pode 

dizer sobre as salas de aula da nossa provocação inicial? 

Você mudaria alguma coisa nelas? O quê? 

Pense, converse, compartilhe suas ideias sobre o assunto! 

é diversas vezes exercido por meio do conhecimento matemático e das 

tecnologias, derivadas da Matemática. O cidadão sem uma Educação Matemática 

adequada, habituado a apenas memorizar fórmulas ou procedimentos, mas sem 

visão crítica do que lhe é apresentado, é então excluído do exercício de sua 

cidadania. 

 

Pesquisas na área de Educação Matemática, como as desenvolvidas por Alro e 

Skovsmose (2006), D’Ambrosio (1996) e Borba, Malheiros e Zulatto (2008), entre 

outros, apontam o diálogo como essencial na busca por uma aprendizagem 

matemática significativa e crítica. Um grande desafio para o DI é fazer uso das 

possibilidades tecnológicas disponíveis para propiciar o diálogo verdadeiro na 

Educação Matemática a distância.  Isso exigirá, certamente, a busca por novas 

metodologias, chamadas por Alro e Skovsmose (2006) de investigativas, as quais 

englobam resolução de problemas e cenários de investigação. Há de haver, então, 

uma quebra paradigmática com as práticas de simples transmissão de conteúdo. 

Nesse sentido, ganha destaque a discussão sobre as concepções de ensino e 

aprendizagem dentro do Design Instrucional. Essas concepções essencialmente 

definem como será planejado e executado um curso a distância. 

Diante disso, faz-se necessária a reflexão e a ação em torno das práticas em 

Design Instrucional no que diz respeito ao planejamento de disciplinas 

matemáticas dos cursos superiores oferecidos a distância, buscando 

possibilidades baseadas no diálogo como estratégia para a aprendizagem 

matemática. 
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Na sua opinião, como as pessoas aprendem? E, baseado nisso, como 

você acredita que o professor deve atuar nas aulas de Matemática? 

 

Neste capítulo vamos discutir algumas concepções de como se dá o 

processo de ensino e aprendizagem. Acreditamos que é uma boa 

oportunidade para você refletir sobre sua atuação. 

 

 

2 O DESIGN INSTRUCIONAL E AS CONCEPÇÕES DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

Conhecer teorias que tratam de como ensinar e aprender se torna fundamental 

para aqueles que atuam na EaD, especialmente no que diz respeito ao 

planejamento dos materiais que estarão no AVA, atividade muito presente no 

Design Instrucional. Antes do desenvolvimento de qualquer material, os 

educadores precisam procurar saber os princípios de como os estudantes 

aprendem. Isso é verdade especialmente na modalidade a distância, na qual os 

estudantes estão separados fisicamente. O autor defende ainda que estratégias de 

ensino terão importância na motivação dos estudantes, na promoção da 

aprendizagem holística, na consideração das diferenças individuais, na promoção 

da aprendizagem significativa, no conteúdo e forma dos feedbacks, na 

contextualização da aprendizagem e no suporte ao estudante durante o processo 

de aprendizagem. 

Filatro destaca que o objetivo das ações de Design Instrucional é "promover, a 

partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem 

humana" (2008, p. 3). A autora deixa claro, então, a necessidade de saber sobre 

pesquisas que tratam de como ensinar e aprender. Além de influenciar na escolha 

dos recursos, as concepções de ensino e aprendizagem têm impacto também no 

uso que se faz dos recursos escolhidos e nas estratégias adotadas no AVA, na 

quantidade e qualidade do diálogo com e entre os alunos, na postura dos 

professores e tutores, na avaliação, entre outros.   

Assim, neste capítulo discutiremos algumas abordagens de ensino e 

aprendizagem e seus possíveis impactos no planejamento de cursos a distância. 

Trataremos, na seção 2.1, da concepção tradicional; na seção 2.2 da concepção 

behaviorista; na seção 2.3 da concepção construtivista; na seção 2.4 da concepção 

sociocultural e na seção 2.5 da concepção dialógica da aprendizagem.  
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Você provavelmente já estudou em uma sala de aula baseada na 

concepção tradicional.  

Como eram as aulas de Matemática? Como você aprendia? E o que 

sentia no dia das avaliações? 

 

2.1 CONCEPÇÃO TRADICIONAL 

Esta concepção, muito comum nas salas de aula atuais, não se baseia 

necessariamente em uma teoria de aprendizagem, mas persiste através dos anos, 

sendo transmitida de geração a geração. Nela, o papel do professor é central. Ele 

é o especialista nos conteúdos e, como tal, ocupa papel de autoridade na sala de 

aula. Aos alunos, cabe executar as prescrições fixadas pelo docente e pela escola. 

Os conhecimentos serão transmitidos aos 

homens por meio de instituições formalizadas, 

como a família, a escola e a igreja (MIZUKAMI, 

1986). 

Assim, as experiências da geração adulta são 

fundamentais para o sucesso das próximas 

gerações. O homem seria um receptor, passivo, 

considerado uma 'tábula rasa', na qual serão 

impressos os conhecimentos. A relação social nesta concepção é, então, vertical. 

Isto é, o professor é modelo intelectual e moral para o aluno tendo poder 

decisório quanto às metodologias, aos conteúdos, à avaliação, etc. Como esta 

abordagem se baseia na exposição de conteúdos, Mizukami (1986) destaca que a 

grande parte das tarefas destinadas aos alunos exige esforço individual, 

diminuindo a interação entre pares. Desse modo, a didática tradicional, para a 

autora, quase pode ser resumida em aplicar a lição, para o professor, e tomar a 

lição, para o aluno. Os elementos emocionais ou afetivos frequentemente são 

reprimidos, para que as aulas ocorram na direção do trabalho de ensino. 

Freire (1987) foi um grande opositor a este modelo que considera o aluno como 

um ser passivo e vazio, no qual o professor 'deposita' conhecimentos. Ele deu a 

essa concepção de ensino e aprendizagem o nome de Educação bancária e, como 

saída, propõe que o diálogo verdadeiro, composto de ação e reflexão, deve ser a 

base da Educação. Discutiremos mais sobre o pensamento de Paulo Freire na 

seção 2.5. 

Segundo Moran (2013), o modelo de EaD que mais cresce no Brasil é uma 

combinação de uma aula tradicional com o atendimento online. As aulas podem 

ser transmitidas por satélite, ao vivo, para dezenas ou centenas de salas 

espalhadas geograficamente. Alguma interação pode ocorrer, por meio de 

perguntas enviadas por chat ou videoconferência, que podem ser respondidas ao 

vivo. Segundo o autor, este modelo é atraente por combinar mobilidade com a 
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Alguns exemplos de tecnologias distributivas as videoaulas online, a 

televisão e o rádio.  

tradição de aprender com um especialista, causando menos estranhamento nas 

pessoas mais simples. No entanto, destaca que o problema deste modelo está na 

massificação, especialmente quando os tutores têm formação generalista, são mal 

pagos e sobrecarregados. 

 

2.1.1 Implicações da concepção tradicional para a aprendizagem online 

Algumas características de um AVA baseado na concepção tradicional de ensino e 

aprendizagem são: 

 Salas virtuais baseadas em exposição do 

conteúdo, realização de exercícios, feedback e 

avaliação. A exposição, que na sala física é feita 

presencialmente pelo professor, na sala virtual 

pode ser feita por meio de webconferências, 

videoaulas gravadas previamente ou até por 

mídias sem interação. 

 Filatro (2008) chama de distributivas as tecnologias mais utilizadas em 

modelos expositivos de ensino, nos quais o objetivo é obter informações. Elas 

são do tipo um-para-muitos, ou seja, uma transmissão é capaz de atender a 

um grande número de estudantes.  

 

 Tirar Dúvidas: momentos síncronos podem ser raros e, quando acontecem, 

devem seguir o esquema expositivo de sala de aula, apenas transferido para o 

AVA.  Se o número de alunos que participam das aulas for grande, este 

aspecto é reforçado, porque geralmente não haverá tempo de atendimento 

individualizado. 

 Os materiais com o conteúdo a ser absorvido, 

geralmente arquivos de texto, terão grande importância. 

Os alunos basearão seus estudos no conteúdo 

disponibilizado na sala virtual, e não em outros 

materiais, pois as atividades planejadas devem focar no 

conteúdo indicado pelo professor. 

 A forma de avaliação mais importante são as provas. 

Elas geralmente não possuem caráter formativo ou 

diagnóstico, mas são quantitativas. Provavelmente conterão questões muito 

semelhante àquelas já trabalhadas anteriormente no curso online. 
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Segundo Mizukami (1986), a Educação behaviorista implica em 

recompensas e controle e prevê um planejamento meticuloso de 

atividades, da sequência como se organizam os conteúdos e a 

modelagem do comportamento humano, desprezando os elementos 

que estão fora do comportamento desejado. 

2.2 CONCEPÇÃO COMPORTAMENTALISTA  

Nesta concepção, que tem como representante mais 

conhecido Skinner e também é denominada behaviorista, o 

conhecimento deve ser 'descoberto' pelo indivíduo, por 

meio da experiência. O homem está sujeito às provocações 

do meio em que vive e dar as respostas adequadas é 

resultado da aquisição do conhecimento, que pode ser 

considerado pronto e disponível (MIZUKAMI, 1986). Ou 

seja, é preciso dar as respostas corretas de acordo com o 

estímulo recebido, sem muitas preocupações em como se 

dá a aprendizagem no interior de cada um.  

Como é preciso mensurar e observar os resultados obtidos, há alguma interação 

entre professor e aluno, mas sem espaços para questionamentos que permitam 

uma fuga do que foi inicialmente definido. Não há, geralmente, interação entre 

os colegas. Assim, o programa de aprendizado deve ser seguido à risca, sendo 

que imprevistos ou mudanças de percurso não são desejáveis. A experimentação 

planejada é, então, considerada a base do conhecimento (MIZUKAMI, 1986). 

Ainda segundo Mizukami (1986), o ensino é composto por padrões de 

comportamento que podem ser mudados por meio de treinamentos, os quais 

devem seguir objetivos previamente fixados. Esses objetivos são as habilidades 

que os estudantes precisam desenvolver. O professor pode ser considerado como 

um planejador, ou um engenheiro comportamental, cuja função básica é 

aumentar a probabilidade da obtenção de respostas consideradas adequadas dos 

alunos. 

Santos (2002) ao refletir sobre a abordagem 

behaviorista dentro da Educação Matemática, 

descreve a “concepção da escadinha”. O autor 

defende que, em geral, o professor que se baseia no 

comportamentalismo estrutura sua ação educativa 

em três momentos:  

 No primeiro, ele define precisamente os objetivos 

da aprendizagem, aos quais os alunos deverão 

alcançar ao final do processo. Se esses objetivos forem muito complexos, 
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poderão ser divididos em vários subobjetivos. 

 No segundo momento, o professor criará situações que permitam aos alunos 

apresentarem os comportamentos desejáveis, demonstrando que atingiram 

aos subobjetivos definidos. Se atingidos, os novos comportamentos serão 

recompensados, com elogios, notas ou a aprovação pelo professor.  

 No terceiro momento, após os objetivos terem sido alcançados, o professor 

trabalhará para consolidar os comportamentos adquiridos, oferecendo 

situações sistemáticas de treinamento. Assim, esse modelo pode ser 

comparado ao professor que ajuda o aluno a subir os degraus de uma escada, 

ao final da qual se considera que o aluno adquiriu os conhecimentos 

desejáveis. 

 

2.2.1 Implicações da concepção comportamentalista para a aprendizagem 

online 

 Filatro (2008) descreve que o Design Instrucional que seja influenciado pela 

concepção behaviorista de aprendizagem terá destaque para rotinas de 

atividades, progressão por meio de componentes conceituais e habilidades, 

baseados em desempenhos anteriores - modelo da 'escada', de Santos (2002) 

- e a necessidade de ter objetivos e feedbacks claros. 

 Decomposição em unidades menores, sequências 

progressivas para a aprendizagem de conceitos e 

unidades com objetivos muito claros e focados. 

 Para a avaliação, Filatro (2008) lembra que ela 

será feita por meio da reprodução acurada de 

conhecimentos e contará com feedbacks rápidos 

e exatos.  

 As tecnologias distributivas descritas por Filatro (2008), aquelas cujo o 

objetivo é a aquisição de informações, como o rádio e as transmissões de 

vídeo, se encaixam na concepção behaviorista. Outro tipo de tecnologia, 

chamadas pela autora de interativas, as quais são do tipo um para um e são 

ideais para alunos que aprendem sozinhos, como mídias interativas e jogos, 

podem se encaixar se queremos desenvolver alguma habilidade específica. 

 Os estudantes devem saber explicitamente os objetivos do aprendizado, para 

que possam criar expectativas e desenvolver o julgamento se atingiram os 

resultados desejados. (ALLY, 2011) 
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Piaget (2007) acredita, então, que as respostas do organismo não são 

simplesmente resultado de uma ação exterior, mas de uma interação 

mais profunda entre o indivíduo e o meio em que vive. Ou seja, é 

gerado um desequilíbrio interno a partir de uma mudança no meio e o 

organismo tenta se combinar para encontrar uma nova resposta, 

culminando em um novo equilíbrio. A esse processo Piaget (1998) 

denomina autorregulação. 

 Os Alunos deverão ser testados constantemente para saber se eles 

aprenderam os conteúdos. (ALLY, 2011) 

 Ally (2011) diz ainda que os materiais podem ser organizados em uma 

sequência que vai do simples para o complexo, do sabido para o não sabido, 

do teórico para a aplicação.  

 Os tutoriais, que demonstram passo a passo a construção de um conceito, ou 

o funcionamento de um software, e que são muito comuns nos modelos de 

EaD atuais, também se encaixam nessa concepção. 

 

2.3 CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA 

A concepção construtivista, diferindo das concepções 

tradicional e behaviorista, considera que o conhecimento 

se dá pela construção e reconstrução constante das 

estruturas cognitivas. O principal estudioso dessa linha foi 

Jean Piaget, que critica um ensino em que os objetos da 

aprendizagem são apresentados e manipulados pelo 

professor. Para Piaget (1976), o conhecimento seria fruto 

de um processo ativo de estruturação da experiência. 

Nesse processo, o sujeito interage com o meio externo, 

modificando suas próprias estruturas mentais, além das 

categorias para pensar o mundo externo e seu mundo 

interior. 

 

A autorregulação pode ser entendida como a busca interna pelo equilíbrio a 

partir de modificações no meio, constituindo uma das características mais 

universais da vida e o mecanismo mais geral que é comum às reações orgânicas e 

cognitivas. As autorregulações não são, para Piaget (2007), constituídas de 

estruturas prontas e acabadas. É pelo próprio interior do organismo, e não (ou 

não somente) pelas experiências exteriores que se faz a junção entre as estruturas 

do sujeito e as da realidade material. 
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Podemos entender estrutura cognitiva como a organização mental dos 

conhecimentos de uma pessoa. 

 

Na teoria piagetiana, a autorregulação (ou equilibração) se dá basicamente por 

meio de três processos (POZO, 1998): 

 Assimilação: é a integração de elementos exteriores a estruturas em evolução 

ou já acabas no organismo. O sujeito interpreta informações do meio de 

acordo com os seus esquemas conceituais. Um bom 

exemplo é o teste psicológico da mancha de tinta, 

que para cada pessoa toma a forma de algo 

conhecido, como borboleta ou morcego. 

 Acomodação: A acomodação explica a adequação 

dos esquemas da assimilação à realidade. Refere-se 

a qualquer modificação de um esquema assimilado. 

Assim aconteceria com os esquemas cognitivos 

existentes: uma nova informação pode ser 

naturalmente incorporada na estrutura cognitiva; 

pode acontecer de uma nova informação se isolada e não causar nenhuma 

modificação interna nos esquemas cognitivos do indivíduo; ou pode ocorrer 

de uma nova informação reestruturar todo esquema cognitivo já formado no 

indivíduo.  

 Equilíbrio: o equilíbrio entre assimilação e acomodação se dá em três níveis. 

Ao se deparar com uma situação que causa desequilíbrio, há uma hierarquia 

de reações. Em um primeiro momento, o esquema já existente no indivíduo é 

negado, ou seja, há um desequilíbrio. Em um segundo momento, o individuo 

tentará entrar em equilíbrio. Caso não consiga, haverá um conflito entre os 

esquemas já interiorizados.  Em um terceiro momento, há um rearranjo dos 

esquemas, e o novo conhecimento é integrado aos esquemas já existentes, 

que sofrem um rearranjo. 

Desse modo, concluímos que para Piaget as situações que gerem desequilíbrio, 

como ocasiões com as quais o indivíduo não tenha tido contato antes e para as 

quais precisará de novos conhecimentos, são geradoras de aprendizagem. Assim, 

a teoria piagetiana pressupõe que as pessoas aprendem por meio da ação, da 

interação direta com o objeto e não apenas por meio da exposição. 
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O Construcionismo de Papert 

 

Seymour Papert afirmou que uma das coisas que mais impactou 

em sua vida foi ter conhecido e trabalhado com Piaget. Foi 

convidado pelo próprio para trabalhar em seu Centro de 

Epistemologia Genética, em Genebra, onde permaneceu por 

quatro anos. Depois, tornou-se professor de Matemática no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde teve contato 

com a computação (especialmente a Inteligência Artificial) e 

desenvolveu seu pensamento sobre Educação e Tecnologia, cujos 

princípios derivam do construtivismo de Piaget (PAPERT, 2008).  

Ele propôs uma teoria chamada Construcionismo, a qual 

estabelece que a aprendizagem se dá por meio da ação e não por 

meio da exposição, como acontece na abordagem tradicional. 

Para Papert, de nada adianta melhorar a forma de expor um 

assunto ou conceito, pois mesmo quando o professor acredita 

que está tendo sucesso na transmissão do conhecimento o 

estudante está reconstruindo uma versão pessoal das informações 

que o docente pensa estar transferindo. A meta, então, é ensinar 

produzindo a maior aprendizagem com o mínimo de exposição. O 

Construcionismo, então, supõe que os educandos aprenderão 

mais descobrindo por si mesmos o que precisam (PAPERT, 2008).  

Para o autor, os computadores funcionariam como sementes 

culturais, tendo um papel fundamental no processo de construção 

do conhecimento, sendo essenciais na teoria construcionista, ao 

oferecem muitas possibilidades de ação aos estudantes 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Implicações da concepção construtivista na aprendizagem online 

 A aprendizagem online deverá levar os alunos à ação, em detrimento de 

estratégias mais expositivas como nas abordagens tradicional e behavioristas. 

 Ally (2011) sugere que incitar os estudantes a aplicar as informações em 

situações práticas pode facilitar a interpretação pessoal e o sentimento de 

relevância. 

 Filatro (2008) defende a construção ativa e integração dos conceitos, 

utilizando problemas pouco estruturados e dando oportunidades de refletir 

sobre os novos conhecimentos construídos. 
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O Cmap Tools é uma opção de programa para a elaboração de mapas 

conceituais. Para saber mais, acesse: http://cmap.ihmc.us/ 

Já o Mindomo é um software on-line que permite a construção de 

mapas conceituais de forma colaborativa. Para saber mais, acesse: 

http://www.mindomo.com/ 

 

Você já pensou em usar mapas conceituais nas disciplinas de 

Matemática? 

 Os ambientes virtuais devem ser interativos 

e propor desafios, além do encorajamento à 

experimentação. (FILATRO, 2008) 

 Filatro (2008) sugere também a adaptação 

de conceitos e habilidades já existentes na 

estrutura cognitiva e o desenvolvimento da 

metacognição. 

 Em um AVA que siga uma concepção 

construtivista, é preferível que os alunos experimentem a informação em 

primeira mão a recebê-la depois de filtrada pelo professor ou tutor, o qual 

certamente personalizará o material com suas próprias necessidades e 

experiências anteriores. (ALLY, 2011) 

 O estudante da EaD, dentro desta concepção, deve controlar a aprendizagem, 

com orientações do professor, mas com tempo para a reflexão e materiais 

com muitos exemplos para que a informação faça sentido. (ALLY, 2011) 

 Uma boa estratégia pode ser a construção de mapas conceituais, os quais 

permitem a organização das várias partes integrantes de um conceito de 

forma gráfica. Há várias ferramentas disponíveis na Internet que permitem 

construir mapas conceituais de maneira muito ágil. 

 

 A utilização de jogos didáticos que incentivem a resolução de problemas e a 

construção de artefatos, como os simuladores de cidades ou os que permitem 

a administração de uma empresa virtual podem ser alternativas interessantes. 
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Vygotsky desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal. Segundo o teórico, as investigações psicológicas produzidas 

até então davam importância ao nível de desenvolvimento mental da 

criança, sendo possível medir apenas o seu desenvolvimento acabado, 

mas, para o autor, essa é uma parte muito reduzida do total. Vygotsky 

destaca então a necessidade de considerar o desenvolvimento 

potencial do indivíduo, que consiste na resolução de problemas que a 

pessoa ainda não realiza sozinha, mas consegue com auxílio de um 

mediador. A zona de desenvolvimento proximal consiste na distância 

entre o desenvolvimento real e o potencial (VYGOTSKY, 2002). 

2.4 A CONCEPÇÃO SOCIOCULTURAL DA APRENDIZAGEM 

A concepção sociocultural pressupõe que a interação com o ambiente social é 

fundamental na aprendizagem. Para Vygotsky, um dos principais teóricos dessa 

concepção, a aprendizagem inclui as relações entre as pessoas. O mundo possui 

sistemas de signos (a linguagem, os números, por exemplo) que foram criados 

pela sociedade ao longo da história. A internalização desses signos é essencial 

para a vida em sociedade e Vygotsky considera que ela 

provoca mudanças no homem. Para ele, as mudanças 

que ocorrem em nós são provenientes da sociedade e da 

cultura (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009). 

A redução da aprendizagem à acumulação de reflexos ou 

associação entre estímulos e respostas, como propõe o 

behaviorismo, é rejeitada por Vygotsky, que desenvolveu 

seus estudos sobre psicologia e aprendizagem em uma 

época na qual as teorias comportamentalistas tinham muita força no campo da 

Psicologia. Ele defende que existem outros aspectos que precisam ser 

considerados, como a consciência e a linguagem e que o homem não se limita a 

apenas responder a estímulos, mas é capaz de atuar sobre eles e transformá-los. 

Vygotsky acredita que há mediadores entre os estímulos e as respostas, capazes 

de transformar a realidade, algo mais próximo do conceito de equilibração 

piagetiano do que da teoria behaviorista. Esses mediadores, como o sistema de 

sinais e outras pessoas, são proporcionados pela cultura e pelo meio social 

(POZO, 1998). 

Sendo o diálogo e o contato com a cultura tão importantes na teoria de 

Vygotsky, podemos considerar que a escola ganha importância no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. Lá, temos contato com professores e colegas, 

que podem ser mediadores na concepção vygotskyana. O diálogo tem, então, 

papel central na aprendizagem e depende de como lidamos com os outros e a 

cultura que eles podem compartilhar.  

 

 

 

 

Fonte:  

revistaescola.abril.com.br 
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2.4.1 Implicações da concepção sociocultural na aprendizagem online 

 Filatro (2008) traz a necessidade de que ambientes virtuais baseados na 

concepção sociocultural devem promover o desenvolvimento conceitual 

utilizando atividades colaborativas, problemas pouco estruturados e gerando 

oportunidades para discussão e reflexão. O trabalho com as mais diversas 

habilidades, principalmente as sociais, é 

outro ponto destacado pela autora. 

 Os ambientes colaborativos e com 

desafios apropriados, no qual os 

estudantes possam interagir com 

professores e tutores na construção de 

soluções são outra alternativa proposta 

por Filatro (2008). Entendemos que por 

meio do diálogo e compartilhamento de 

ideias com o professor, os alunos podem transformar o conhecimento 

potencial em real. 

 Para Ally (2011), a aprendizagem em grupo dá ao estudante a oportunidade 

de experimentar situações da vida real, além de permitir aproveitar o 

conhecimento mais avançados de outros.  

 É importante ainda que seja dado tempo adequado aos estudantes para que 

possam refletir sobre as informações e, se necessário, reformularem 

conceitos, que depois serão compartilhados e discutidos em grupo. (ALLY, 

2011) 

 As atividades e avaliações do ambiente virtual devem, quando possível, 

permitirem a contextualização com a realidade pelo aluno. O aluno pode, a 

partir de sua interação social, desenvolver o significado pessoal dos 

conhecimentos trabalhados no AVA. (ALLY, 2011) 

 Sobre as tecnologias, aquelas do tipo muitos para 

muitos podem ser utilizadas na concepção 

sociocultural. Elas permitem que vários participantes 

a utilizem e interajam entre si. Exemplos são os 

fóruns, os bate-papos e as ferramentas de texto 

colaborativo (FILATRO, 2008). 
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Freire (1987) nos alerta, então, que é uma ingenuidade esperar 

resultados significativos de programas educativos que desrespeitem a 

visão particular de mundo dos educandos. Para ele, ignorar essa visão 

se constitui uma espécie de ‘invasão cultural’, mesmo que haja 

boas intenções nesses programas.  Ele sugere partir da situação real, 

concreta, considerando as aspirações dos estudantes para a 

elaboração dos conteúdos programáticos. Assim, a proposta é que por 

meio de problemas reais seja revelada aos discentes sua situação real, 

como forma de desafio que exige resposta, não só de forma teórica, 

mas também no nível da ação.  

2.5 A CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA APRENDIZAGEM 

Nesta concepção, o diálogo tem papel fundamental na construção do 

conhecimento. Por meio do diálogo, todos os envolvidos podem aprender uns 

com os outros, pois cada pessoa contribui com suas próprias experiências e 

conhecimentos. Entendemos que a concepção dialógica da aprendizagem não 

está restrita a uma determinada abordagem de ensino (tradicional, behaviorista, 

cognitiva, etc), mas podemos dizer que se aproxima bastante da concepção 

sociocultural. 

Freire (1987) acredita que o diálogo é essencial na 

Educação. O autor denuncia a concepção ‘bancária’, na 

qual o professor é o detentor de conhecimentos e deve 

depositá-los nos alunos, vistos como seres sem 

conhecimentos prévios, ‘tábuas rasas’, incapazes de refletir 

e agir com autonomia. A relação proposta por Freire 

(1987) pressupõe uma interação educador-educando mais 

dialógica, problematizadora, na qual o docente está 

disposto a ensinar com técnica e conhecimento, mas 

também a aprender com os educandos e suas experiências. 

Desse modo, Freire (1987) considera o diálogo verdadeiro como essencial ao 

homem, cuja existência só tem significado por meio do encontro com seus 

semelhantes. Esse diálogo não comporta simples transmissão de informações e 

imposições de ideias, comuns nas concepções tradicional e behaviorista, de um 

sobre o outro 

Em seu livro 'Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa', 

Paulo Freire analisa vários dos saberes docentes que tornam a prática educativa 

mais verdadeira, conscientizadora e libertadora das amarras sociais, como o 

respeito aos saberes dos educandos, a criticidade, o bom senso, o 

comprometimento, o saber escutar, dentre tantos outros. Uma fala recorrente de 
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[...] há uma terceira posição que considero profundamente válida, que 

é a em que o professor ou professora faz uma pequena exposição do 

tema e, em seguida, o grupo de estudantes participa com o professor 

na análise da própria exposição. Desta forma, na pequena exposição 

introdutória, o professor ou professora desafia os estudantes, que, 

perguntando-se e perguntando ao professor, participam do 

aprofundamento e desdobramento da exposição inicial. Um tipo de 

trabalho assim de maneira nenhuma poderia ser considerado como 

negativo e como escola tradicional no sentido ruim desta (FREIRE, 

2011b, p. 165). 

Freire (2011a) que está presente em praticamente todos esses saberes é o 

diálogo, a relevância das experiências anteriores dos educandos e a 

contextualização com a realidade - principalmente a social e política. Por 

exemplo, ele questiona por que não discutir 

com os alunos a realidade a que devemos 

associar determinada disciplina ensinada em 

sala de aula, estabelecendo uma intimidade 

entre os saberes curriculares e a experiência 

social das pessoas. 

Ainda sobre os saberes docentes,         

Freire (2011a) reafirma várias vezes que 

ensinar não é transferir conhecimentos, mas 

criar possibilidades para que estes sejam construídos. Ele defende que o docente, 

ao entrar em sua sala de aula (e acrescentamos que esta pode ser real ou virtual), 

precisa estar aberto a indagações, curiosidades, perguntas, inibições, etc. No 

entanto, o pensador nos alerta que essa postura pode ser exigente, difícil, face ao 

mundo em que vivemos e nossas próprias crenças e medos.  

Em seu livro 'Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido', Paulo Freire esclarece alguns aspectos do que chamou de 'Educação 

bancária'. Primeiramente, ele nos diz que o problema fundamental não é o foco 

no conteúdo, pois qualquer tipo de Educação depende dele. Não há dois tipos de 

Educação, uma conteúdistica e outra não. O problema, segundo Freire (2011b), é 

saber quem escolhe os conteúdos, a favor ou contra quem e o porquê eles serão 

trabalhados e qual é o papel da comunidade e dos próprios alunos nessa escolha. 

Outro esclarecimento feito por Freire (2011b) diz respeito à aula expositiva. Ele 

não condena o ato de explicar do professor, mas sim o tipo de relação em que o 

professor se considera o único educador do educando, se recusando a dialogar e 

também aprender. Freire (2011b) acredita que há aulas expositivas que não são 

pura transferência de conhecimento para os alunos ou que anulam a capacidade 

de pensar criticamente do aluno, como 'cantigas de ninar' que fazem os 

estudantes dormirem. Em contraposição a esses dois tipos de aula, 
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A fala de Paulo Freire indica que as mudanças necessárias nas salas de 

aula, sejam presenciais ou virtuais, podem acontecer de forma 

gradativa, dentro da própria concepção tradicional, que não precisa ser 

sinônimo de Educação de má qualidade. 

 

E você? Conhece experiências de sucesso semelhantes ao cenário 

discutido por Paulo Freire?   

 

 

 

 

 

Flecha (1999), corroborando as ideias dialógicas e com a visão política e social da 

Educação de Paulo Freire, aborda a questão do diálogo igualitário. Neste, as 

várias contribuições não são vistas como melhores ou piores, mas apreciadas 

como diferentes. Nessa perspectiva, todos são capazes de participar de uma 

discussão, embora cada pessoa deva demonstrar suas próprias habilidades. 

Assim, Flecha (1999) diz que quando um 

professor impõe o que ele ou ela acredita 

ser uma verdade incontestável, os 

estudantes estão restritos aos limites do 

que é estabelecido como correto pela 

autoridade do educador; o professor não 

aprende nada, simplesmente repetindo o 

que ela ou ele já sabe ou toma como 

verdade. No diálogo igualitário, tanto os 

estudantes como o professor aprendem, 

desde que tudo que eles construam seja 

baseado nas contribuições feitas. 

O diálogo igualitário respeita as diferenças 

interpessoais e acredita que todos 

possuem inteligência cultural para se 

mover além dos preconceitos de classe, raciais, sexuais, entre outros. Assim, o ser 

humano é considerado naturalmente comunicativo, embora tenhamos que 

vencer barreiras culturais, sociais e pessoais para chegar a consensos (FLECHA, 

1999). 

Flecha (1999) destaca ainda que muitas vezes nossa conformidade esconde 

pensamentos negativos sobre nossa habilidade de melhorar a própria vida. No 

início, a autoestima e criatividade tendem a se tornar inibição no espaço 

acadêmico (entendemos que este possa também ser virtual). Para potencializar os 

conhecimentos prévios e para que eles possam promover as melhorias 

necessárias na vida dos educandos, o autor propõe: 
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Conceituo Educação como uma estratégia da sociedade para facilitar 

que cada individuo atinja o seu potencial e para estimular cada 

indivíduo a colaborar com os outros em ações comuns na busca do 

bem comum (D’AMBROSIO, 2007, p.68). 

 Autoestima interativa: Reconhecimento pelo grupo, durante o tempo de aula, 

dos conhecimentos prévios adquiridos em outras áreas.  

 Transferência cultural: a descoberta de que é possível demonstrar a 

inteligência cultural no novo contexto acadêmico. Valorização da cultura oral. 

 Criatividade dialógica: confirmação dos conhecimentos gerados pelos 

participantes de um diálogo. As várias interpretações dadas por um grupo 

podem ser diferentes de tudo que foi escrito anteriormente sobre um 

assunto. 

No que diz respeito à Educação Matemática, autores como Ubiratan D'Ambrósio 

e Ole Skovsmose também acreditam que o diálogo é essencial no processo de 

ensino e aprendizagem. D'Ambrosio (2007) critica as metodologias que investem 

na simples repetição de informações e não consideram a realidade e as 

perspectivas dos estudantes e que possuem características de linha de montagem, 

no sentido que priorizam o currículo e a cada marco (série ou semestre, por 

exemplo) há um exame para comprovar se os padrões de qualidade do mercado 

comprador estão sendo alcançados. No final da linha de montagem, temos 

teoricamente o estudante (equivalente ao produto) pronto. Contrapondo-se 

veementemente a isso, D'Ambrosio (2007, p. 68), inclui no seu conceito de 

Educação a colaboração entre os indivíduos: 

 

 

D'Ambrósio (2007) é um grande defensor da valorização cultural, das 

experiências dos alunos, as experiências informais, a autonomia e o diálogo como 

caminho para uma Educação Matemática mais significativa dos pontos de vista 

individual e social. 

Alrø e Skovsmose (2006), ao 

abordarem a importância do diálogo 

na aprendizagem em Educação 

Matemática, concordam com as ideias 

de Freire (1987) no que diz respeito ao 

diálogo como meio de emancipação e 

também com a utilização de temas no 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo os autores, a Educação Matemática 

crítica se preocupa com a forma de influência da Matemática nos ambientes 

cultural, tecnológico e político e de que maneira aprender Matemática pode 
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O DI tem muitas vezes sua ação reduzida a um selecionador de 

ferramentas para os conteúdos matemáticos que devem ser 

englobados em uma disciplina. Porém, seu papel é muito mais amplo. 

É preciso saber por qual motivo determinado recurso foi relacionado 

com um objetivo de aprendizagem. Há uma tendência muito grande 

em encontrarmos recursos com potencial riquíssimo para a construção 

do conhecimento reduzidos à função de meio para esclarecer dúvidas, 

como os fóruns, os chats e as webconferências. 

colaborar no desenvolvimento da cidadania, por meio de indivíduos emancipados 

(capazes de desenvolver ações-limites para superar situações-limites em 

Matemática).  

Em muitas escolas, segundo Alro e Skovsmose (2006), mudanças radicais, como as 

propostas por Freire (1987), têm acontecido nas aulas de Matemática. A 

metodologia tradicional tem dado lugar a abordagens temáticas, mais 

contextualizadas. Os autores entendem por metodologia tradicional a abordagem 

em que o livro-texto ocupa papel central, na qual o professor traz novos 

conteúdos, os alunos resolvem exercícios e a busca e correção de erros dão 

estrutura às aulas. Embora deixem claro que essa abordagem pode ter pontos 

positivos, a ideia de diálogo está longe da proposta de Freire (1987), na qual se 

basearam. 

 

2.5.1 implicações da concepção dialógica na aprendizagem online 

Muito além da escolha dos recursos, o diálogo defendido por Freire (1987; 2011a; 

2011b) apenas acontecerá nas salas virtuais se este fizer parte da concepção de 

ensino e aprendizagem da equipe pedagógica do curso a distância, especialmente 

o DI e o professor. É importante destacar que quando falamos em professor 

consideramos os tutores - presentes em várias metodologias de EaD - também 

como docentes, a partir do momento em que eles interagem com os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. Eles têm um papel importante se quisermos 

chegar a um modelo dialógico de EaD. 

 

Borba, Malheiros e Zulatto (2008) trazem algumas contribuições importantes que 

nos dão um caminho para a construção de salas virtuais mais problematizadoras 

e, consequentemente, mais dialógicas. Em sua experiência, os autores relatam o 

uso das ferramentas chat e webconferência em uma formação de professores 

online. Problemas e situações eram discutidos e resolvidos por meio dos recursos, 

abrindo caminho para o diálogo na forma escrita ou falada. Percebemos que, 

embora sejam mídias relativamente pouco complexas, a concepção de ensino e 
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Embora estejamos nos posicionando a favor da concepção 

dialógica, acreditamos, assim como Ally (2011) e Filatro (2008), que 

o planejamento de um curso a distância envolverá vários caminhos 

metodológicos. Em alguns momentos, pode ser necessária a 

exposição de conteúdos, em outros a aplicação de testes, em outros 

permitir a experimentação individual, dentre tantas possibilidades 

existentes. No entanto, defendemos que é preciso estar atento à 

realidade dos estudantes, ao respeito às diferenças culturais, ao 

ritmo de aprendizagem individual e à formação crítica, a fim de 

promovermos a formação de cidadãos capazes de refletirem e 

agirem em prol de sua melhoria como indivíduos e como 

sociedade, guardadas as exceções de conteúdos matemáticos para 

os quais o contexto se restringe à própria Matemática. Nesse 

sentido, entendemos que a concepção dialógica apresenta uma 

variedade mais ampla de possibilidades e a sua implementação nos 

AVA depende do diálogo entre a equipe que prepara o curso.  

 

aprendizagem aplicada permitiu que a construção do conhecimento se desse por 

meio do diálogo e da problematização. Segundo os autores, foi possível que os 

alunos saíssem do papel passivo de somente assistir às exposições feitas pelos 

professores e passassem a agir no processo de produção da Matemática. Essa 

concepção se aproxima muito do que 

propõem Freire (1987; 2011a; 2011b) e Alro 

e Skovsmose (2006) e o grande diferencial é 

que a solução envolve tecnologias, 

mostrando um caminho para a Educação 

Matemática a Distância. 

Sobre as tecnologias, assim como na 

concepção sociocultural, entendemos as do 

tipo muitos para muitos, como fóruns, bate-

papos e outras ferramentas colaborativas 

como as mais adequadas (FILATRO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com 
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A maioria de nós foi aluno em uma abordagem tradicionalista ou 

comportamentalista nas escolas. Muito dificilmente alguém nunca 

se sentiu obrigado a memorizar informações que não faziam 

sentido nenhum para a realidade vivida. Poderíamos citar vários 

exemplos: as fórmulas que deviam ser memorizadas para resolver 

exercícios de Matemática, sem uma discussão conceitual sobre o 

assunto e que logo após as provas eram esquecidas; as capitais de 

países dos quais não sabíamos absolutamente nada; os nomes de 

afluentes do Rio Amazonas; tabelas de conjugação de verbos 

desconhecidos; análise sintática de frases que nunca falaríamos; a 

tabela periódica de elementos químicos, entre outros que 

causaram traumas em tantos estudantes que simplesmente não 

entendiam a importância de tantas informações, as quais 

aparentemente para nada serviriam, a não ser para ‘passar de ano’. 

Neste capítulo, refletiremos um pouco sobre a Resolução de 

Problemas como perspectiva metodológica, que propõe mudanças 

radicais no modelo de ensino descrito acima.  

 

Mas, afinal, o que é Resolução de Problemas? 

 

 

3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA  

 

Smole e Diniz (2011) destacam que a Resolução de Problemas exige do aluno a 

compreensão de situações que exigem resolução, a identificação de dados, a 

mobilização de vários conhecimentos, a construção de estratégias, a organização 

e a persistência na busca por uma resolução, a análise do processo utilizado na 

resolução e verificação das respostas encontradas e, ainda, a possibilidade do 

surgimento de outras situações-problema. Ou seja, na Resolução de Problemas a 

aprendizagem mecânica dá lugar a um processo em que o aluno é mais ativo e 

pode desenvolver competências que vão muito além da simples memorização de 

informações. 

Diniz (2001) procura estabelecer a Resolução de Problemas como perspectiva 

metodológica. Isso significa dizer que a Resolução de Problemas corresponde a 

um modo de organizar o ensino incluindo uma postura diante do que é ensinar e 

aprender, envolvendo mais que os aspectos puramente metodológicos, como 

apenas usar um problema detonador ou desafios que impliquem no ensino e na 

aprendizagem de conhecimentos matemáticos. Assim, a autora defende que a 
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 ...  uma situac  a o, proposta com finalidade educativa,  ue propo  e uma 

 uesta o matema  tica cu o me  todo de soluc  a o na  o e   imediatamente 

acessi vel ao aluno resolvedor ou ao  rupo de alunos  ue tenta 

resolv -la, por ue na  o dispo  e de um algoritmo que relaciona os dados 

e a inco   nita ou de um processo  ue identifi ue automaticamente os 

dados com a conclusa  o e, portanto, devera   buscar, investi ar, 

estabelecer relac  o  es e envolver suas emoc  o  es para enfrentar uma 

situac a o nova. (VILA; CALLEJO, 2007, p. 29) 

 

 

Resolução de Problemas como perspectiva metodológica amplia a conceituação 

do termo como simples metodologia ou orientações didáticas. 

Vemos também o conceito de problema ser ampliado. 

Para a autora, a Resolução de Problemas "trata de 

situações que não possuem solução evidente e que 

exigem que o resolvedor combine seus conhecimentos e 

decida pela maneira de usá-los em busca da solução" 

(DINIZ, 2001,p. 89). Corroborando essa ideia, Vila e 

Callejo (2007) defendem que um problema não é 

simplesmente uma tarefa matemática, mas uma 

ferramenta para pensar matematicamente, um meio 

para criar ambientes de aprendizagem nos quais o aluno 

é ativo, crítico, autônomo, capaz de propor ideias, interpretar, questionar, de ter 

seus próprios critérios e estar aberto aos de outras pessoas. Assim, nessa 

perspectiva metodológica, o termo problema pode ser entendido como 

Essa visão do conceito de problemas rompe, para Diniz (2001), com as limitações 

dos problemas chamados por ela de convencionais, os quais características como: 

 Serem apresentados por meio de frases curtas. 

 Aparecem depois da apresentação de determinado conteúdo. 

 Todos os dados que levam à solução estão disponíveis ao resolvedor. 

 Podem ser resolvidos rapidamente com a aplicação de algum algoritmo. 

 Têm como ponto fundamental uma solução numérica, a qual sempre existe e 

é única. 

Percebemos que essas características levantadas pela autora se aproximam 

bastante do que Alro e Skovsmose (2006) chamam de paradigma do exercício. As 

dificuldades levantadas por Diniz (2001) e Alro e Skovsmose (2006) também são 

bastante semelhantes: adotar os problemas convencionais ou exercícios como 

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com 
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Entendemos que a Resolução de Problemas como perspectiva 

metodológica traz para os ambientes educativos mudanças profundas 

em relação à abordagem expositiva. Vila e Callejo (2007) explicam que 

na Resolução de Problemas, há o envolvimento emocional dos 

professores e alunos, o que faz possível ou não o engajamento nas 

atividades. As experiências de vida, os hábitos, a forma de ver o 

mundo e outros fatores estão envolvidos nesta forma de ensinar e 

aprender. Nesse sentido, destacamos o papel das crenças na 

Resolução de Problemas. 

 

única forma de trabalho com Resolução de Problemas na escola pode levar o 

aluno a uma postura de fragilidade e pouca autonomia em situações desafiantes. 

Nesse contexto, ao se deparar com um problema para o qual não é possível 

identificar imediatamente um modelo a ser seguido, o aluno poderá desistir ou 

esperar pela resposta do professor. 

Diniz (2001) elenca três características da Resolução de Problemas como 

perspectiva metodológica. 

 A primeira diz respeito a considerar como problema toda situação que 

permita problematização. Atividades planejadas, jogos, pesquisa por 

informações, resolução de problemas não convencionais e mesmo os 

convencionais desde que o processo investigativo seja permitido. Assim, além 

de propor situações problema e resolver 

essas situações, na perspectiva da 

Resolução de Problemas é preciso 

também questionar as respostas obtidas e 

questionar a própria situação problema. 

 A segunda característica é a postura de 

inconformismo diante do que foi 

estabelecido pelos outros e dos 

obstáculos, sedo necessário, assim, o 

desenvolvimento contínuo do senso crítico e da criatividade. Nesse contexto, 

a resposta correta tem a mesma importância do processo de resolução, 

permitindo a diversidade de soluções e propiciando sua comparação e seleção 

(DINIZ, 2001).  

 A não separação entre conteúdo e metodologia constitui a terceira 

característica da Resolução de Problemas como perspectiva metodológica. 

Não há método de ensino sem conteúdo e todo conteúdo está ligado a 

maneiras adequadas de aprendizagem. Assim, as problematizações devem ter 

como meta alcançar algum conteúdo e um conteúdo deve ser aprendido, 

porque contém questões que merecem consideração (DINIZ, 2001). 
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 ...  as crenc  as sa  o um tipo de conhecimento sub etivo referente a um 

conteu do especi  fico sobre o  ual versam  t m um forte componente 

cognitivo,  ue predomina sobre o afetivo, e esta  o li adas a situac  o  es. 

Embora tenham um alto  rau de estabilidade, podem evoluir  rac  as ao 

confronto com e peri ncias  ue podem desestabiliza  -las  as crenc  as 

va o sendo construi  das e transformadas ao longo de toda a vida. (VILA; 

CALLEJO, 2007, p.48). 

 

Vila e Callejo (2007) afirmam que o que as pessoas pensam sobre a Matemática 

tem impacto sobre a forma como elas enfrentam e desenvolvem a atividade 

matemática e sobre o uso e as aplicações que fazem dessa ciência. Essas visões 

em torno da Matemática e de seu ensino e aprendizagem são chamados de 

crenças. 

 

 

 

 

 

As crenças são construídas por meio de experiências, informações, percepções, 

etc. e elas originam práticas. São uma forma de conhecimento subjetivo, mais 

fortemente arraigado que uma simples opinião. Embora gozem de certa 

estabilidade, são dinâmicas e podem ser modificadas a partir de experiências ou 

conflito com outras crenças. Como nunca estão sustentadas independentemente 

de outras, costumamos falar em sistemas de crenças. Assim, as crenças 

apresentam uma estrutura agrupada, não justapostas, mas organizadas em forma 

de rede (VILA; CALLEJO, 2007). 

Diniz (2001) enumera algumas crenças dos alunos que podem aparecer dentro do 

contexto da Resolução de Problemas enquanto perspectiva metodológica: 

 Não vale a pena gastar muito tempo para 

resolver um problema. Se está levando muito 

tempo, é porque não sei resolvê-lo. 

 Ao cometer erros, não adianta tentar 

entender os motivos que me levaram a errar. 

É melhor desistir e começar tudo novamente. 

 Mesmo quando há várias soluções para um 

problema, existe sempre uma maneira certa de resolvê-lo. Uma das soluções 

deve ser a melhor. 

 Aprender a resolver problemas é questão de esforço e prática. 

 A responsabilidade do professor é orientar o que devo fazer, e não me deixar 

confuso. Isso é ensinar.  

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com 
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As pesquisadoras perceberam que esse tipo de atitude do professor 

reforça nos alunos a crença que a aprendizagem da Matemática 

depende de repetição e exposição do professor. Elas concluíram, 

ainda, que as crenças influenciam muito as atitudes dos alunos ao 

resolverem problemas e interagirem em sala de aula. A maioria dos 

alunos entrevistados tiveram um sentimento de medo ao resolverem 

problemas e que a Matemática é somente fazer cálculos, difícil e que 

se aprende por meio de exercícios e repetição. 

[...] haja prazer com os desafios e com os problemas e onde se avaliem 

os processos e os pro ressos dos alunos e na  o apenas as respostas  

onde os alunos saibam discernir o  ue e   ou na o importante, confiem 

em seus pro  prios crite  rios e na  o temam estar en anados ou mudar de 

visa o; onde sejam capazes de examinar mais de um ponto de vista 

para abordar um problema, formulem per untas pertinentes, se am 

cuidadosos ao fazer  eneralizac  o  es, revisem suas pro  prias crenc as e 

na o tenham medo de dizer “na o sei" (VILA; CALLEJO, 2007, p.10). 

Paiva e Bernardes (2011) identificaram crenças sobre Resolução de Problemas dos 

alunos do Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 

Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) do Ifes. As 

autoras levaram em consideração três elementos básicos: o professor, os alunos e 

as situações problemas. Em uma das salas pesquisadas, embora haja utilização de 

um material baseado na perspectiva metodológica da Resolução de Problemas, os 

alunos eram organizados em fileira e o professor era o centro das aulas, 

exercendo praticamente todas as funções em aula. O ambiente era permeado 

pela crença de que os alunos somente aprendem com muitos exercícios e que o 

professor é quem deve ter o total controle das aulas. 

Diniz (2011) acredita que para romper com 

essas crenças o aluno precisa se perceber 

como ser pensante e produtor de seu 

próprio conhecimento. Isso exige, para Vila 

e Callejo (2007), um ambiente que desperte 

a confiança de cada aluno em suas próprias 

capacidades de aprendizagem, que os 

incentivem a manter uma fé arraigada em 

sua capacidade de resolver problemas, 

mesmo que por vezes se sintam frustrados 

ou desanimados. Um ambiente onde 
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Consideramos importante que o Design Instrucional da Educação 

Matemática a Distância incorpore em seu rol de alternativas a 

resolução de problemas e o trabalho com as tendências mais atuais 

em Educação Matemática. Embora alguns autores que desenvolvem 

pesquisas sobre elas, como Ubiratan D'Ambrosio e Ole Skovsmose 

falem basicamente sobre a Educação presencial, suas ideias não se 

restringem a ela e, para muito além disso, acreditamos na urgência de 

sua aplicação nos AVA, na busca por uma formação matemática que 

emancipe e dê autonomia aos cidadãos que estudam na modalidade a 

distância. 

 

3.1 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E AS TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Entendemos que a resolução de problemas como perspectiva metodológica traz 

muitas possibilidades de trabalho dentro da concepção dialógica da 

aprendizagem, uma vez que prioriza a autonomia, mas também o apoio docente 

por meio do diálogo, valoriza as expectativas e experiências dos educandos e os 

coloca como ativos no processo de ensino e aprendizagem quando utilizam 

problemas relacionados à realidade que os cercam. 

Dentre essas possibilidades, destacamos o trabalho com tendências apontadas 

por pesquisas em Educação Matemática. Podemos destacar como tendências o 

trabalho com cenários de investigação, a etnomatemática, a modelagem 

matemática e a história da Matemática. Todas elas são por vezes excluídas das 

salas de aula presenciais e virtuais, porque a abordagem expositiva em que um 

grande número de escolas ainda investe dificulta o trabalho com essas 

tendências. 

 A resolução de problemas vem sendo considerada um 

grande 'guarda-chuva' para o trabalho com diferentes 

tendências em Educação Matemática. Adotamos tal 

pressuposto porque ele dá suporte à aplicação do que 

essas tendências propõem, sendo compatível com as 

ideias que embasam esta pesquisa. Ou seja, propomos 

que a resolução de problemas seja a metodologia para 

o trabalho com as tendências. 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, falaremos sobre duas das principais tendências em Educação 

Matemática - os cenários de investigação e a etnomatemática - concebendo que 

o trabalho com as mesmas ocorra dentro da resolução de problemas como 
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Os cenários de investigação são naturalmente abertos. Neles, não é 

apenas o professor quem dita as regras, mas os alunos podem 

também formular questões e planejar formas de investigação. Eles 

participam ativamente do processo de ensino aprendizagem. Os 

cenários, aliás, devem servir como um convite para que os alunos se 

envolvam em um processo investigativo. Por isso, ele apenas se torna 

acessível se os alunos aceitarem participar da proposta. Dessa forma, a 

relação professor e aluno precisa ser mais dialógica e a comunicação 

tende a ser mais natural (ALRO; SKOVSMOSE, 2006). 

perspectiva metodológica. Priorizamos essas duas tendências porque 

consideramos que são essenciais para o aprendizado presencial e on-line da 

Matemática e trazem ideias que subsidiam o trabalho com outras várias 

tendências como a modelagem matemática, a história da Matemática e o uso de 

materiais manipulativos. 

 

3.1.1 Os cenários de investigação 

Alro e Skovsmose (2006) destacam que nas aulas de Matemática baseadas em 

uma concepção expositiva os padrões de comunicação entre professores e alunos 

seguem um padrão repetitivo, parecido com o exemplo das aulas presencial e a 

distância que trouxemos no primeiro capítulo deste  livro. Os autores 

acrescentam a esse modelo o paradigma do exercício. Nele, as aulas de 

Matemática se iniciam pela exposição do conteúdo e, logo depois, há a aplicação 

de exercícios que os alunos devem resolver. Em casa, há mais exercícios para 

serem feitos, pois na próxima aula o professor irá corrigi-los, de forma 

uniformizada e sem considerar o processo de 

elaboração dos estudantes. Nem o professor 

nem os alunos participaram da elaboração do 

texto base ou dos exercícios. Eles são 

elementos preestabelecidos. Desse modo, Alro 

e Skovsmose (2006) afirmam que esse 

paradigma influencia na organização das aulas, 

nos padrões de comunicação entre 

professores e alunos e no papel que a 

Matemática desempenha na sociedade. 

Como alternativa ao paradigma do exercício, os autores propõem o que chamam 

de abordagens investigativas, as quais englobam a resolução de problemas, as 

abordagens temáticas e o trabalho com projetos. Eles dão foco a uma abordagem 

em especial: os cenários de investigação. 
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Você consegue pensar em um exemplo de exercício baseado em 

semirrealidade? 

O Quadro 1 apresenta um panorama dos possíveis ambientes de aprendizagem, 

dentro do paradigma do exercício e dos cenários para investigação: 

Quadro 1: Ambientes de aprendizagem 

 
Paradigma do 

exercício 

Cenários para 

investigação 

Referências à Matemática pura (1) (2) 

Referências a semirrealidades (3) (4) 

Referências ao mundo real (5) (6) 

Fonte: Alro e Skovsmose (2006) 

Podemos perceber que tanto o paradigma do exercício como os cenários de 

investigação podem fazer referência à Matemática pura, à semirrealidades ou ao 

mundo real. Alro e Skovsmose (2006) explicam como cada referência se encaixa 

no paradigma do exercício ou nos cenários de investigação. 

As referências à Matemática pura se referem aos exercícios (1) ou cenários (2) 

que não têm nenhuma relação com a realidade, ou um contexto social envolvido. 

No caso do paradigma do exercício, são as questões do tipo ' Resolva a equação', 

' Descubra o resultado' ou 'determine o y, dado o x'. 

Neles, geralmente há uma e somente uma resposta 

correta. No entanto, é possível também trabalhar com 

entidades puramente matemáticas utilizando cenários 

de investigação (2), como as atividades de geometria 

dinâmica realizadas com programas como o Cabri 

Géomètre, o Geometricks e o Geogebra, que 

possibilitam ao estudante a manipulação de figuras 

geométricas e a exploração das propriedades das 

mesmas.  Os computadores têm auxiliado muito no trabalho com referências à 

Matemática pura, embora os materiais concretos também constituam uma 

alternativa. Falaremos um pouco mais sobre o uso de softwares no próximo 

capítulo. 

Quanto às semirrealidades, os autores explicam se tratar de construções baseadas 

na realidade, mas que não descrevem uma situação real. Os problemas 

matemáticos clássicos, das compras de frutas na feira ou da divisão de doces são 

exemplos. No paradigma do exercício (3), as informações externas ao universo 

criado não são consideradas. Tudo o que o aluno precisa para desenvolver a 

questão está descrito e não cabem questionamentos quanto à lógica do que é 

proposto. 
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Alro e Skovsmose (2006) destacam ainda que deixar o paradigma do 

exercício e adotar os cenários de investigação significa uma saída da zona 

de conforto em que alunos e professores se encontram e a entrada em 

uma zona de risco, visto que é preciso romper com algumas atitudes já 

enraizadas da concepção tradicional. Os autores dizem ainda que o 

contexto escolar (também a distância, acréscimo nosso), por essas raízes 

que estão presentes nele, não provê subsídios para uma ação dialógica, fato 

pelo qual eles propuseram os cenários de investigação, que podem 

minimizar a rotina e favorecer o diálogo. 

E você? Está disposto a deixar a zona de conforto para experimentar os 

cenários de investigação? 

Há ainda o caso das referências ao mundo real (5) (6). Elas, quando aplicadas no 

paradigma do exercício (5), ajudam a romper com o ensino tradicional, na 

medida em que trazem a realidade para dentro da sala de aula e podem 

promover discussões, pois os alunos certamente se sentirão mais incluídos com 

temáticas das quais podem conhecer. Assim, passa a fazer sentido questionar a 

exatidão das quantidades e medidas. No entanto, 

a grande diferença dessas referências no 

paradigma do exercício (5) e nos cenários de 

investigação (6) é que esses últimos se 

aprofundam muito mais na realidade, permitindo 

que os alunos investiguem, com possibilidade 

inclusive de irem a campo e construam suas 

próprias conclusões, extrapolando a simples 

resolução de um exercício. 

 

Percebemos que o trabalho com cenários de investigação é desafiador, seja na 

modalidade presencial ou a distância. No caso da EaD, por meio das TIC como 

fóruns, wikis, webconferência e também com o apoio das mídias como vídeos, 

animações e até jogos acreditamos que é possível incluir no Design Instrucional 

das disciplinas de Matemática cenários de investigação online. Assim como no 

ensino presencial, o uso dos cenários não exige o uso de materiais ou tecnologias 

complexas, mas sim de um ambiente no qual o diálogo seja favorecido, pois 

muitas crenças, como as relacionadas por Diniz (2001), podem aparecer. É 

possível, inclusive, que o estranhamento inicial de muitos alunos, acostumados 

com as aulas expositivas, gere muito mais críticas do que elogios. O ambiente 

necessário ao trabalho com os cenários deve estar preparado para a investigação 

e os estudantes precisam aderir à ideia de que são capazes de construir 

conhecimento a partir das problematizações propostas. 

 

 

 

 

 
Fonte: shutterstock.com 
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O conjunto de conhecimentos compartilhados e conhecimentos 

compatibilizados é, segundo D’Ambrosio (2007), a cultura. Assim, 

podemos falar de cultura de uma nação, de uma família, de uma 

comunidade, de um grupo, etc. 

3.1.2 A etnomatemática 

O multiculturalismo está se tornando uma das 

principais características da Educação atual. Há 

uma grande mobilidade de pessoas e as relações 

entre culturas diferentes são cada vez mais 

comuns e intensas. Esses encontros interculturais 

geram diálogos muito bons, mas também conflitos 

que dependem do diálogo permanente entre os 

indivíduos, a fim de que a partir do conhecimento 

de si próprias e do respeito à própria cultura e da 

cultura do outro as pessoas possam resolver esses 

embates culturais (D'AMBROSIO, 2007). 

D’Ambrosio (2007) argumenta que embora nos conhecimentos sejam construídos 

de forma individual, a partir das informações recebidas do ambiente, por meio 

do diálogo esses conhecimentos serão enriquecidos pelas informações 

compartilhadas pelos outros, o que vem ao encontro das ideias de Vygotsky e 

Paulo Freire, por exemplo. Esses conhecimentos compartilhados podem ser a 

linguagem, os mitos, os cultos, a culinária, os costumes, dentre outros. O 

indivíduo, que constantemente está construindo seus conhecimentos, os quais 

são resultantes de todas as informações captadas, também os compartilha com os 

demais. Os comportamentos gerados pelas pessoas, que são resultantes de seus 

conhecimentos, impactam e são impactados pelos outros. Assim, D'Ambrosio 

(2007) considera que se desenvolve o comportamento compatibilizado.  

 

 

Entre tantos conhecimentos diversos culturalmente, a 

Matemática não está alheia. D'Ambrosio (1996) 

esclarece que a disciplina Matemática como 

conhecemos se originou na Europa, tendo recebido 

algumas contribuições de outras civilizações como a 

indiana e a islâmica. Nos séculos XVI e XII foi levada e 

imposta para o restante do mundo.  Assim, para o 

autor falar dessa Matemática em ambientes culturais 

diversos, principalmente formados por nativos ou 

afro-americanos, ou para trabalhadores de classes 

marginalizadas, se refere sempre a uma forma de conhecimento desenvolvida 

pelo dominador, da qual ele fez uso para dominar. No entanto, esses povos e 

 

 

 

 

 
Fonte: shutterstock.com 

 

 

 

 

 
Fonte: shutterstock.com 
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A Matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades 

urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças 

de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos 

que se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos 

(D'AMBROSIO, 2007, p. 9). 

 

pessoas possuem suas próprias concepções, teorias e técnicas matemáticas, das 

quais fazem uso e têm suas necessidades, na maioria das vezes, atendidas. 

Nesse sentido, D'Ambrosio (2007) traz a ideia da etnomatemática, cuja proposta 

é fazer da Matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo e no 

espaço, questionando também o presente. Assim, mergulhamos nas raízes 

culturais do ontem e do hoje, reconhecendo a importância da diversidade 

cultural e das tradições, rumo a uma nova civilização transcultural e 

transdisciplinar. Podemos definir etnomatmática como 

 

 

 

 

Complementando a definição, a Figura 2 ilustra de forma sintética o que está 

envolvido na etnomatemática. 

Figura 2: a composição da etnomatemática 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D'Ambrosio (2007). 

Trabalhar a etnomatemática não se trata de 

descartar o ensino da Matemática como 

conhecemos ou dos aspectos acadêmicos da 

Matemática. Pelo contrário, é preciso incorporar 

valores de humanidade, ética, respeito, 

solidariedade e cooperação. É incorporar na 

Matemática o momento cultural, a 

contextualização, dando importância para novos 

temas (como a programação de computadores, a 

modelagem matemática, a estatística, dentre 
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Pensando na sua realidade de atuação, que elementos culturais você 

acredita que poderiam ser trabalhados do ponto de vista da 

etnomatemática? 

Você consegue pensar em cenários de investigação que poderiam 

incluir o trabalho com a etnomatemática? 

 

Caminhos para discussão 

 

A Resolução de Problemas como perspectiva metodológica exige 

mudanças nem sempre fáceis de aplicar nos AVA. Há muitos 

docentes que trabalham expondo os conceitos, seja em videoaulas 

ou em forma de texto e, após isso, sugerem problemas ou 

permitem que os alunos tragam situações reais para resolverem, 

com base nos conceitos expostos. Nesse caso, a resolução de 

problemas acaba por não ser plenamente desenvolvida. Há dois 

fatores essenciais que tendem a ferir a metodologia: o processo 

de ensino e aprendizagem não tem como ponto de partida as 

perguntas sobre temas relacionados ao conhecimento que se 

deseja construir e falta de diálogo no processo de construção dos 

conceitos.   

Diante do exposto, são grandes os desafios na busca de uma 

configuração curricular e práticas pedagógicas que favoreçam um 

maior engajamento dos estudantes em todo o processo de ensino 

e aprendizagem. Acreditamos que um processo de ensino e 

aprendizagem pautado na problematização e na investigação 

poderá favorecer uma maior consonância entre o “mundo virtual” 

e o “mundo da vida”, atribuindo significado ao que se faz nos 

AVA e potencializando a aprendizagem. Uma possibilidade para 

utilizar a Resolução de Problemas como perspectiva metodológica 

na Educação Matemática a Distância é o uso de softwares que, 

aliado à investigação e ao diálogo, pode auxiliar a construção de 

alguns conceitos matemáticos, por meio da ação do próprio 

aluno. 

outros) e ter uma visão crítica sobre os conteúdos obsoletos que continuam no 

currículo somente por conservadorismo. A Matemática, então, contextualiza-se 

como mais um recurso para solucionar problemas novos que se originaram em 

outra cultura. Assim, podemos entender que saber várias etnomatemáticas 

(inclusive a que utilizamos, difundida pelos europeus) oferece maiores 

possibilidades, mas é preciso entender que não existe uma etnomatemática 

melhor ou mais eficiente que outras (D'AMBROSIO, 1996, 2007). 
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Existem muitos recursos tecnológicos disponíveis atualmente que 

podem ser utilizados na Educação Matemática a Distância. No 

entanto, uma discussão que precisa ser feita é a forma como esses 

recursos são utilizados nas salas de aula virtuais. 

 

Você conhece algum software matemático? Já utilizou algum na sua 

prática cotidiana?  

 

Neste Capítulo vamos refletir um pouco sobre o papel desses 

softwares e conhecer algumas opções disponíveis.  

O grande desafio no uso dos softwares é, portanto, implementar 

abordagens de ensino e aprendizagem mais dialógicas e investigativas 

para os AVA, possibilitando as descobertas e a vontade de aprender. O 

uso de softwares matemáticos pode ser importante na proposição de 

situações que motivem o estudante e ao mesmo tempo permitam o 

desenvolvimento da autonomia na tomada de decisões, proposições de 

conjecturas e experimentações. (FREITAS, 2012) 

4 OS SOFTWARES NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA A 

DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Nos capítulos anteriores deste livro, discutimos sobre vários aspectos do processo 

de ensino e aprendizagem da Educação Matemática. Um assunto recorrente foi a 

necessidade de criarmos ambientes mais dialógicos e investigativos, que 

rompessem com o modelo expositivo (educação bancária, segundo Paulo Freire) 

e permitissem ao aluno ser mais ativo na construção dos conhecimentos, 

ganhando autonomia e senso crítico. 

O uso de softwares na Educação Matemática a 

distância é mais que natural. Os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem propiciam vários recursos para 

que as disciplinas sejam implementadas, como 

fóruns, chats, mecanismos para envio de arquivos, 

leitura do conteúdo etc. Mas a forma de utilizar os 

softwares e seus recursos é que vai determinar se  

conseguiremos adotar concepções dialógicas de 

ensino e aprendizagem e trabalhar com a 

Resolução de Problemas enquanto perspectiva 

metodológica.  

 

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com 
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Entendemos que as três formas de utilizar os computadores e os 

softwares definidas por Freitas (2012) dependem do momento e da 

concepção de ensino e aprendizagem do professor. Por isso, 

pensamos que uma forma não é melhor que a outra, mas que todas se 

complementam.  

 

Assim, deixamos um desafio a você: que tal planejar uma disciplina 

que faça uso dos softwares das três maneiras, adequando-as ao 

momento e às intencionalidades de aprendizagem? 

Freitas (2012) destaca algumas formas de como o computador e os softwares 

podem ser utilizados na Educação: 

 O computador como ferramenta de apoio ao professor -> nessa perspectiva, 

os softwares são utilizados pelo professor para tornar suas aulas mais 

interessantes e dinâmicas. Um exemplo é o uso de apresentações feitas no 

computador, uso de modelos 3D para estudar determinado conteúdo, uso de 

gráficos, imagens, etc. 

 O computador como ferramenta de manipulação -> o aluno aqui é ativo e 

interage diretamente com o software, embora as atividades tenham sido 

planejadas pelo professor. Um exemplo é a disponibilização de arquivos 

digitais com problemas para que o aluno, manipulando o software escolhido, 

desenvolva soluções. 

 O computador como ferramenta de investigação -> nessa perspectiva, os 

alunos são constantemente desafiados por uma situação problema e eles 

precisam encontrar estratégias, usando softwares e outros recursos,  

mobilizando conhecimentos prévios e buscando novos conhecimentos para 

resolvê-la. Aqui os cenários são muito abertos e o aluno tem mais liberdade, 

inclusive para utilizar mais softwares além do que o professor indicou.  

  

 

 

 

 

 

 

Gonçalves (2013) enumera alguns aspectos pedagógicos que devem ser 

considerados na escolha de um software pedagógico: 

 Possibilidade de elaboração e construção de conhecimentos a partir do ciclo 

ação-reflexão-ação. 

 Possibilidade de depuração das ações desenvolvidas, permitindo ao estudante 

acompanhar o passo a passo de suas atividades. 

 Desafios ao aluno, oportunizando o levantamento de hipóteses, interação, 

reflexão e a construção de novos conhecimentos. 
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Gonçalves (2013) destaca que esses são parâmetros para auxiliar os 

professores na escolha do software, mas que não devem ser observados 

como normas rígidas. O atendimento parcial aos parâmetros não 

invalida a escolha do programa, mas pode representar limites 

pedagógicos para a utilização do material. 

Algumas características importantes do Geogebra, segundo o Instituto 

São Paulo de Geogebra (2013): 

 Gráficos, álgebra e tabelas estão interligados e possuem 

características dinâmicas. 

 A interface é amigável e os recursos, sofisticados. 

 É possível instalar o Geogebra no computador ou usá-lo na 

web. 

 Software gratuito e de código aberto, o que significa que, se 

você tiver conhecimentos avançados de programação, pode 

alterar o programa. 

 Possibilidade de múltiplos caminhos e soluções para um mesmo problema. 

 Favorecimento à atividades e reflexões interdisciplinares. 

 Compromisso ético entre o conhecimento permitido pelo software e os 

aspectos sociais. 

 Possibilidade de diversos níveis de complexidde. 

 

 

 

 

 

4.1 ALGUMAS POSSIBILIDADES DE SOFTWARES MATEMÁTICOS 

Nesta seção trazemos alguns exemplos de softwares que podem ser utilizados no 

contexto da  Resolução de Problemas como perspectiva metodológica e que 

também se encaixam nas formas de utilização discutidas por Freitas (2012) e 

apresentadas na seção anterior.  

 

4.1.1 Geogebra 

O Geogebra é um software de matemática dinâmica, para todos os níveis de 

ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo. Ele 

foi criado em 2001 e sua popularidade tem crescido muito. O Geogebra é 

gratuito e multiplataforma, o que significa que pode ser livremente distribuído e 

que funciona nos mais diversos tipos de sistemas operacionais, como o Windows 

e o Linux (INSTITUTO SÃO PAULO GEOGEBRA, 2013). 
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É importante destacar que o Geogebra pode ser inserido no AVA Moodle 

como um aplicativo do tipo Applet, permitindo o uso do programa sem 

precisar instalar arquivos no computador ou sair da sala de aula virtual.   

Applets são programas quem pode ser inseridos em páginas da web. Se 

você não faz ideia do que seja isso, busque ajuda do suporte técnico! :) 

A Figura 3 apresenta um exemplo de manipulação no Geogebra. 

Figura 3: Interface do Geogebra 

 

Na área 'Ferramentas de inserção no gráfico', há várias opções de objetos 

matemáticos que podem ser inseridos na área do gráfico. É possivel criar pontos, 

pontos médios, retas, segmentos de retas, polígonos, circunferências, dentre 

inúmeros outros.  

Na área do gráfico, os objetos matemáticos inseridos podem ser manipulados 

com o mouse. É muito simples realizar atividades como deslocar gráficos e 

aumentar ou diminuir polígonos, que seriam mais complicadas de fazer se 

utilizássemos ou editor de textos ou solicitássemos que os alunos fizessem no 

papel. A possibilidade de visualização de alterações é, então, uma das maiores 

vantagens do Geogebra. 

Na janela de álgebra, todas as alterações ocorridas no gráfico são apresentadas 

automaticamente em formato algébrico. Por exemplo, ao desenhar no gráfico a 

reta ligando o ponto A (0,0) e o ponto B(5,4), automaticamente a janela de 

álgebra apresentou a equação da reta, a=-4x + 5y = 0.  Como a janela de álgebra 

está ligada ao gráfico, em caso que qualquer deslocamento no gráfico a equação 

da reta é alterada automaticamente.  

Na área de planilha, é possível tabular funções e acompanhar os deslocamentos 

dos pontos, sendo que neste caso as células são preenchidas automaticamente. A 

planilha, o gráfico e a janela de álgebra são, assim, interligadas.  

Ferramentas de inserção no 

gráfico 

Área do gráfico. 

Planilha 

Janela 

de 

Álgebra 
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Para saber mais sobre o Geogebra, acesse: www.geogebra.org. 

Se você usa o navegador de Internet Google Chrome, há um aplicativo 

especial para o navegador. No site do Geogebra você pode adicionar a 

aplicação ao navegador. 

Para utilizar o Zoho, é preciso acessar o site www.zoho.com e se 

cadastrar como usuário do site. O uso dos aplicativos do Zoho é 

gratuito, mas limitado. Para usar algumas ferramentas mais avançadas é 

preciso pagar. 

Percebemos que o Geogebra possui um potencial problematizados muito grande. 

A manipulação de gráficos e polígonos e as possibilidades do 'arrastar' levam a 

visualização a outro nível, dificilmente alcançável no papel.  

O professor pode criar cenários de investigação que instiguem os alunos a, 

manipulando os objetos matemáticos no Geogebra, construírem conhecimento, 

propondo conjecturas e soluções diferenciadas para os mais diversos tipos de 

problemas. 

 

4.1.2 Zoho 

O Zoho compreende um pacote de softwares de escritório online que permite 

colaboração entre usuários e também incorporação em outras páginas web. 

Nosso interesse nessa aplicação é o uso de planilhas eletrônicas incorporadas ao 

Moodle, o que permite que as problematizações 

aconteçam no AVA sem necessidade de sair do ambiente, 

concentrando as discussões na sala virtual. 

As planilhas eletrônicas podem ser utilizadas na Educação 

Matemática para trabalhar os mais diversos conteúdos, 

como funções, Matemática financeira, tabulações e organização de dados 

númericos, Estatística, dentre tantos outros. Além disso, as planilhas eletrônicas 

contam com inúmeras fórmulas prontas que permitem propor desafios ainda 

mais complexos aos alunos. 

Com a possibilidade de incorporação ao Moodle, as problematizações que fazem 

uso da planilha eletrônica podem ser feitas em fóruns, páginas web e outros 

recursos. Assim, o aluno pode registrar todas suas atividades no ambiente, sem 

necessidade de acessar conteúdos externos, o que facilita na visualização e acesso 

constante às situações-problema. 

 

 

 
 

Fonte: zoho.com 
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Ao acessar o menu Compartilhar -> Incorporar, o aplicativo fornece um 

link que pode ser incorporado em outra página web. Se você não faz 

ideia do que isso significa, busque ajuda do suporte técnico! :) 

A Figura 4 apresenta a interface básica de uma planilha eletrônica criada no 

Zoho: 

Figura 4: planilha eletrônica do Zoho. 
 

 

Percebemos que a aparência da planilha eletrônica do Zoho é muito similar aos 

softwares de escritório mais populares, como o Excel da Microsoft ou o Calc do 

BrOffice.  

Na figura 5, mostramos um exemplo de incorporação da planilha eletrônica do 

Zoho em uma página dentro de uma sala virtual no Moodle. É importante 

salientar que a planilha incorporada permite modificações pelos alunos. Essa é a 

grande vantagem do Zoho, já que aplicativos semelhantes como o Google Docs 

não provêem essa funcionalidade.  

Figura 5: Planilha eletrônica do Zoho incorporada no Moodle. 
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Você consegue pensar em atividades problematizadoras que façam uso 

das planilhas eletrônicas? 

 

 

 

 

 

4.1.3 Wiris Editor 

Um dos grandes problemas da Educação Matemática a Distância é como 

representar nos AVA a linguagem matemática, repleta de símbolos, sendo que 

muitos destes não estão disponíveis nos editores de texto e conjunto de 

caracteres das páginas web. Como realizar discussões sobre problemas 

matemáticos pela rede se não conseguirmos representar a simbologia necessária 

para o entendimento das expressões?  

Nesse sentido, o Wiris Editor é uma boa solução. Ele é um 

editor de texto visual que permite inserir fórmulas 

matemáticas em páginas web. Ele funciona em qualquer 

navegador de Internet. Ele conta com uma grande 

diversidade de ícones, organizado em abas (WIRIS, 2013). 

O Wiris Editor, por si só, tem um papel muito simples nos AVA, apenas inserindo 

um conjunto de símbolos. Diferindo de outros softwares matemáticos, não muitas 

possibilidades de criar atividades que façam uso somente do Wiris. No entanto, a 

sua vantagem é outra: por meio dele fica possível criar problematizações que 

envolvam símbolos matemáticos em muitos recursos dos AVA, como no Moodle. 

Fóruns, wikis, tarefas agora podem contar com a possibilidade da inserção dos 

símbolos matemáticos, facilitando as discussões e a criação de situações 

problemas que contem com a representação matemática adequada. 

A Figura 6 mostra o plugin do Wiris Editor incorporado no Moodle: 

Figura 6: Editando fórmulas no Wiris Editor incorporado no Moodle 

 

Fonte: wiris.com 
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Para saber mais sobre o Wiris Editor, acesse 

http://www.wiris.com/en/editor. É importante ressaltar que você 

provavelmente precisará conversar com o administrador do AVA para 

que o Wiris seja instalado. O software possui versões de demonstração 

e paga.  

Neste capítulo discutimos apenas três exemplos de softwares 

matemáticos. No entanto, há uma grande variedade deles na 

Internet.   

Para conhecer mais softwares, recomendamos: 

 

 O Repositório Virtual Softmat, parceria da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense e do Instituto Federal Fluminense, 

disponibilizou a avaliação de vários softwares matemáticos, 

enumerando pontos positivos e negativos de cada ferramenta. 

Para saber mais, acesse: 

http://www.es.iff.edu.br/softmat/softwares.html 

 O site Educação, Matemática e Tecnologia Informática 

(Edumatec), do Instituto de Matemática da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, indica vários softwares matemáticos, além 

de sugestões de atividades e artigos. Para saber mais, acesse: 

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec 

 

 

 

4.1.4 Outros softwares matemáticos 
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A simples transposição do que é feito na sala de aula presencial para o 

AVA pode não ser a melhor estratégia para a construção do 

conhecimento matemático. As propostas discutidas pelas pesquisas 

recentes em Educação Matemática apontam que, independentemente 

de a modalidade ser presencial ou a distância, mudanças se fazem 

necessárias se queremos formar cidadãos críticos e ativos na 

sociedade, capazes de responder às demandas que a sociedade atual 

impõe. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A EaD tem se mostrado uma área dinâmica, cheia de desafios e novidades. Para 

os que estão envolvidos, cada dia é diferente, cada transformação é motivo de 

alegrias, mas consequência de muito trabalho. Muitas vezes precisamos pensar 

em fatores para os quais não há uma base estabelecida. Nessas horas, é o 

momento de inovar, pensar diferente, promover os avanços necessários. Surgem 

então esperanças, medos, insegurança. Mas acreditamos que as melhores 

mudanças são aquelas que mais despertam emoções. 

Neste livro, pretendíamos trazer um novo 

jeito de pensar a Educação Matemática a 

Distância. Algumas ideias, como as 

concepções de ensino e aprendizagem e a 

Resolução de Problemas como 

perspectiva metodológica já foram 

experenciadas e continuam sendo 

discutidas dentro do contexto do ensino 

presencial. Alguns avanços foram 

alcançados, mas ainda temos um longo 

caminhar pela frente. E acreditamos que 

trazer essas discussões para a Educação Matemática a Distância, considerando as 

especificidades inerentes à área, é importante. Não podemos nos iludir com o 

fascínio dos recursos tecnológicos e acreditar que a aprendizagem se dará 

somente por eles, assim como ter livros didáticos, quadro negros, cadernos e 

canetas também não garante a aprendizagem na modalidade presencial. Nesse 

sentido, consideramos o diálogo verdadeiro defendido por Paulo Freire um dos 

pilares da Educação. 

 

 

 

 

 

 

Outras discussões que abordamos na pesquisa, como a teoria do Design 

Instrucional e os impactos das concepções para a aprendizagem online podem 

ser considerados conhecimentos em construção. Isso não significa que são 

assuntos novos, mas sim que se transformam com a prática cotidiana e com os 
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Nesse sentido, acreditamos que se faz necessária a formação dos 

profissionais envolvidos no planejamento no que diz respeito aos 

princípios da Educação Matemática a Distância. Se isso ocorrer, os 

profissionais podem, por meio do diálogo, defender concepções de 

ensino aprendizagem da Matemática que priorizem a problematização 

e o papel ativo do aluno na construção do conhecimento e como isso 

pode ser levado para os AVA. 

novos recursos e teorias que vão surgindo. Defendemos que a EaD como 

conhecemos, baseada nos AVA e nas outras Tecnologias, é algo novo e não há 

uma única teoria ou Tecnologia que dê conta de discutir todos os aspectos 

envolvidos. Nós somos os construtores da Educação Matemática a Distância, a 

partir do momento em que, por meio do diálogo, da reflexão e da ação a 

estamos transformando continuamente. Embora tenhamos muitos recursos 

tecnológicos disponíveis, o uso deles depende das concepções de ensino e 

aprendizagem do professor.  

As transformações que propomos neste trabalho não acontecerão 

repentinamente e temos consciência de que o caminho para torná-las realidade 

não é fácil e muito menos rápido. Haverá muitas resistências, culturais e 

cognitivas. Culturais porque o modelo que está posto e é mais comum no ensino 

presencial ainda é muito forte e 

muitos professores e alunos 

possuem crenças muito 

arraigadas sobre a eficiência da 

estratégia expositiva. Além disso, 

mudar é um processo 

trabalhoso, que traz 

desconfortos e exige muito 

esforço. Muitas vezes é melhor 

permanecer no que é 

confortável.  

No caso das mudanças cognitivas, nem todos os envolvidos na elaboração de 

cursos EaD, desde o planejamento à execução das disciplinas, possuem formação 

para pensar em outras metodologias que não sejam aquelas que viveram durante 

os anos de estudo na escola tradicional. É preciso entender as novas propostas, 

como as que discutimos neste livro, para mudar. Esse entendimento é necessário, 

mas não é suficiente, pois precisamos ainda que aconteça a construção dos 

conhecimentos necessários e de uma mudança de postura, tanto dos docentes 

quanto dos estudantes.  
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Assim, a Educação Matemática a Distância que propomos exige o 

querer aventurar-se por novos caminhos, construindo e reconstruindo 

conceitos. É se arriscar no desconhecido, mas com a segurança das 

experiências que funcionaram e dos conhecimentos que deram origem 

a elas. É ter disposição para passar por várias desestabilizações, mas ter 

a meta de encontrar, durante o processo de ensino e aprendizagem, o 

equilíbrio. 

Acreditamos que as ideias de diálogo defendidas por Paulo Freire, Ramón Flecha 

e Ole Skovsmose, dentre outros, podem contribuir não apenas nas interações que 

acontecem na sala de aula virtual, mas em todo o processo de elaboração das 

disciplinas de Matemática a distância, desde a concepção até a finalização.  

Identificamos, então, a necessidade iminente de formação das pessoas envolvidas 

e interessadas em EaD, que considere os aspectos discutidos neste trabalho. 

Nesse sentido, este livro é a nossa proposta para iniciarmos uma reflexão 

profunda sobre como pode ser a Educação Matemática a Distância que estamos 

produzindo. Acreditamos que o material pode colaborar na discussão sobre a 

formação de professores, tutores, designers instrucionais e outros profissionais 

para atuarem na EaD. Assim, como trabalho futuro, esperamos com o apoio do 

livro produzido, e a discussão do conteúdo do mesmo, construir coletivamente 

uma formação em Educação Matemática a Distância.  

 

 

 

 

 



 Diálogos sobre Educação Matemática a Distância  58 

   

6 REFERÊNCIAS 

ALLY, M. Foundations of Educational Theory for Online Learning. In: ANDERSON, 

T. (Org). The Theory and practice of online learning. 2 ed. Edmonton, AB-

Canadá: AU Press, 2011. 

ALRO, H.; SKOVSMOSE, O. Diálogo e aprendizagem em educação matemática. 

Tradução de Orlando Figueiredo. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BORBA, M. C.; MALHEIROS, A. P. S.; ZULATTO, R. B. A. Educação a Distância 

online. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Decreto nº 5.622 de 19 de Dezembro de 2005. Disponível em:                                         

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/decreto/D5622.htm>. 

2005. Acesso em: 18 dez. 2012. 

D'AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria a prática. Campinas: Papirus, 

1996. 

______. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

DINIZ, M. I. Resolução de problemas e comunicação. In: SMOLE, K. S.; DINIZ, 

M. I. (Orgs.) Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 

matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

FILATRO, A. Design Instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil. 2008. 

FLECHA, R. Sharing Words: theory and practice of dialogic learning. Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers, 1999. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011a. 

______. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido. 17 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011b. 

FREITAS, R.C.O . O uso da Geometria Dinâmica em materiais didáticos online para 

formação de professores de matemática a distância. In: Conferencia 



 Diálogos sobre Educação Matemática a Distância  59 

   

Latinoamericana Geogebra Colombia 2012. Medellin: Instituto Tecnológico 

Metropolitano, 2012. p. 120-134. 

GONÇALVES, I. F. A. Análise dos diferentes tipos de softwares usados na 

educação. Disponível em: <http://geocities.ws/ivanete20032002/aval-

softword_iva.html >. Acesso em 15 jan. 2013. 

INSTITUTO SÃO PAULO GEOGEBRA. Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sobre o Geogebra. Disponível em: 

<http://www.pucsp.br/geogebrasp/geogebra.html>. Acesso em: 15 jan. 2013. 

KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 9 ed. Campinas-

SP: Papirus, 2010.  

MAIA, C.; MATTAR, J. ABC da EaD: a educação a distância hoje. 1. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

MATTAR, J. Interatividade e aprendizagem. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (Orgs.) 

Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2009. 

MENDOZA, B. A. P. et. al. Designer Instrucional: membro da polidocência na 

Educação a Distância. In: MILL, D.; RIBEIRO, L. R. C.; OLIVEIRA, M. R. G. (Orgs). 

Polidocência na Educação a Distância: múltiplos enfoques. São Carlos-SP: 

EdUFSCar, 2010. 

MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 

MOORE, M.G; KEARSLEY, G. Educação a distância: uma visão integrada. São 

Paulo: Thomson Learning, 2007. 

MORAN, J. M. Os modelos educacionais na aprendizagem online. Disponível 

em: <www.eca.usp.br/moran/modelos.htm>. Acesso em: 22  jan. 2013. 

OLIVEIRA, E. G. Educação a distância na transição paradigmática. 3 ed. 

Campinas-SP: Papirus, 2008. 

PAIVA, M. A. V.; SILVA, E. C.; BERNARDES, G. M. As crenças sobre resolução de 

problemas dos alunos do Proeja/ Ifes e mudanças de atitudes. In: Anais da XIII 

Conferência Interamericana de Educação Matemática. Recife, PE, 2011. 

PAPERT, S. A Máquina das Crianças: repensando a escola na era da informática. 

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

PETERS, O. Didática do ensino a distância. Tradução de Ilson Kayser. São 

Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2010. 



 Diálogos sobre Educação Matemática a Distância  60 

   

PIAGET, J. Epistemologia genética. Tradução de Álvaro Cabral. 3 ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

POZO, J. I. Teorias Cognitivas da aprendizagem. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

1998. 

SANTOS, M. C. Algumas concepções sobre o ensino-aprendizagem de 

matemática. Educação Matemática em Revista, São Paulo, v. 9, n. 12, p.11-15, 

2002. 

SHEARER, R. Instructional Design in Distance Education: an overview. In: MOORE, 

M. G.; ANDERSON, W. G. (Orgs). Handbook of Distance Education. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2003. 

SKOVSMOSE, O. Educação Matemática Crítica: a questão da democracia. 3 ed. 

Campinas-SP: Papirus, 2001. 

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Orgs.) Ler, escrever e resolver problemas: 

habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

TORI, R. Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de 

distâncias em ensino e aprendizagem. São Paulo: Editora Senac, 2010. 

VALENTE, J. A. O papel da interação e as diferentes abordagens pedagógicas de 

Educação a Distância. In: MILL, D.; PIMENTEL, N. (Orgs). Educação a Distância: 

desafios contemporâneos. São Carlos, SP: EdUSFCar, 2010. 

VILA, A.; CALLEJO, M. L. Matemática para aprender a pensar: o papel das 

crenças na resolução de problemas.Tradução de Ernani Rosa. Porto Alegre:   

Artmed, 2007. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. eBooksBrasil, Edição Ridendo 

Castigat Mores, 2002. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/vigo.html>. Acesso em: 22 jan. 2012.  

WIRIS. The global solution for mathematics education. Editor. Disponível em: 

<http://www.wiris.com/editor>. Acesso em: 16 jan. 2013. 




