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RESUMO

SCHRÖETTER, S. M. Construção do Conhecimento em Matemática via Ambiente
Virtual por meio de Modelagem Matemática e Trabalho Colaborativo. Campos dos
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF,
2015.

A presente dissertação exibe uma pesquisa realizada com duas turmas de 2º Ano de
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense – IFF, campus Itaperuna. O objetivo geral é
analisar a capacidade de construção de conhecimentos em Matemática de alunos,
em ambiente virtual, num processo colaborativo e viabilizado por Modelagem
Matemática. Cada turma foi responsável pelo desenvolvimento de um projeto.
Utilizamos uma abordagem qualitativa embasados na Análise de Conteúdo para
interpretação dos dados.

Buscamos por intermédio da análise das produções

escritas dos educandos participantes da pesquisa, num fórum de discussões em
ambiente virtual, identificar, inventariar, analisar e inferir como ocorre o processo de
construção de conhecimentos em matemática dos mesmos, diante de um problema
real a ser resolvido. De modo geral, podemos destacar que a escrita teve a função
de ajudar os educandos na criação de estratégias para resolução do problema
proposto. Os alunos organizaram os dados, selecionaram informações/variáveis
relevantes advindas de pesquisas em várias fontes, foram à busca de fórmulas
prontas e também esboçaram desenhos como uma melhor forma de visualização,
contribuindo dessa forma, para a construção de conhecimentos num processo
colaborativo. Nas mensagens trocadas se pode identificar, a articulação de saberes,
reflexões contínuas de ideias e discussões de conceitos específicos que
convergiram para a modelagem e a consequente criação de modelos para
resolução. Foi possível observar que os educandos identificam corretamente vários
conceitos matemáticos envolvidos, no entanto, não conseguem aplicá-los em uma
situação contextualizada.
Palavras-chave: Escrita e Pensamento Matemático; Modelagem Matemática;
Trabalho Colaborativo; Educação a Distância.

ABSTRACT

SCHRÖETTER, S. M. Construction of Knowledge in Mathematics via Virtual
Environment through Mathematics Modeling and Collaborative Work. Campos dos
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF,
2015.

This dissertation presents a research taken place with two groups of the 2nd year
from Technical Courses Integrated to High School at the Fluminense Federal
Institute of Education, Science and Technology - IFF, campus Itaperuna. The overall
objective was to analyze the capacity building of knowledge in mathematics of
students in virtual environment, in a collaborative process and enabled by
Mathematical Modeling. Each group was responsible for developing a project. We
used a qualitative approach grounded to content analysis for data interpretation. It
searches through the analysis of written productions of the participating students of
the research, in a virtual environment discussion forum, identify, record, analyze and
infer how the process of building knowledge in mathematics of them work, facing a
real problem to be resolved. In general, we can highlight that writing had a role in
helping the students in creating strategies for solving the proposed problem.
Students organized the data, selected information / relevant variables arising from
research in various sources, they were in search of ready-made formulas and also
outlined drawings as a better way to display, thus contributing to the construction of
knowledge in a collaborative process. In the messages exchanged we can identify
the articulation of knowledge, continuous reflections of ideas and specific concepts
discussions which converged on the modeling and the consequent creation of
models for resolution. It was observed that the students properly identify various
mathematical concepts

involved,

however, they cannot

apply them

in

a

contextualized situation.
Keywords: Mathematical Thinking and writing; Mathematical Modeling; Collaborative
Work; Distance education.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Matemática tem se apresentado, tradicionalmente, como uma das
disciplinas mais temidas pelos educandos em seus diversos níveis. As dificuldades
na aprendizagem podem, muitas vezes, ocasionar a retenção continuada do
estudante chegando até mesmo à evasão escolar. Tais dificuldades podem advir,
naturalmente, de diversas ações pedagógicas, como identificado por Almeida (2006)
que estudou as dificuldades de aprendizagem em Matemática e a percepção dos
professores em relação a fatores associados ao insucesso nesta área. Para a autora
existem várias causas que podem ser atribuídas a esse fato a serem buscadas no
aluno ou em fatores externos, em particular no modo de ensinar a Matemática.
Segundo Porto (1987, apud Stahl, 2003), os problemas relacionados ao
ensino da Matemática em todos os níveis, além de não serem novos e se
apresentarem de forma variada e com graus de complexidade distintos, poderiam
estar associados à maneira de como o conteúdo é trabalhado pelo professor. Muitos
docentes ainda optam pelo modelo tradicional de ensino, no qual o professor é o
detentor do conhecimento e o aluno limita-se a somente ouvi-lo, deixando de lado a
capacidade de análise crítica de determinada situação, ou ainda, a forma como o
conteúdo é abordado pelo professor se distancia da realidade do aluno.
Nesse sentido acreditamos, assim como Stahl (2003), na necessidade de
uma proposta pedagógica mais progressista1 com atividades de ensino centradas no
aluno e não no professor, desenvolvidas a partir de abordagens que permitem ao
educando, estabelecer conexões diversas, adaptadas ao seu meio, ao seu cotidiano.
Diante desse quadro cremos que a busca por novas metodologias de
Ensino/Aprendizagem com utilização de tecnologias, que possam ser desenvolvidas
e aplicadas entre os educandos para a melhoria de seu desempenho acadêmico,
concedendo uma visão mais completa da verdadeira natureza da atividade
matemática, nos parece uma atitude científica significativa.

1

A Pedagogia Progressista analisa criticamente as realidades sociais, sustenta que a educação
possui finalidades que possibilitam a compreensão da realidade histórico-social, acreditando no papel
do sujeito que constrói sua realidade (LIBÂNEO, 2006).
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Como ponto de partida, adotaremos a hipótese de que o desenvolvimento de
competências e habilidades em matemática nos educandos seria, em termos
cognitivos, facilitados por meio da incorporação da escrita em um Ambiente Virtual
de

Aprendizagem,

intermediado

pela

Modelagem

Matemática

e

Trabalho

Colaborativo na prática pedagógica. Buscamos entender por meio desta pesquisa
como ocorre o processo de construção do conhecimento em Matemática de alunos
do Ensino Médio, com a utilização da escrita em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem, num processo colaborativo e viabilizado por Modelagem Matemática
para resolução de um problema real. Para tanto, será analisada a produção escrita
dos alunos de duas turmas do 2º Ano dos Cursos Técnico Integrado ao Ensino
Médio de Química e Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Fluminense- IFF campus Itaperuna na resolução de questões
contextualizadas de cunho ambiental.
A contextualização no ensino da matemática é um dos temas presentes nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e vem sendo amplamente discutida no
ambiente acadêmico, devido algumas interpretações equivocadas sobre

o

verdadeiro sentido da expressão contextualizar no ensino da matemática
(AGOSTINHO, 2014). Almouloud (2014) lembra que muitos livros didáticos e até
alguns

professores

propõem

atividades

que

empobrecem

a

ideia

de

contextualização, provocando o enfraquecimento do processo Ensino/Aprendizagem
ao trabalharem situações que abrangem somente o cotidiano e aspectos utilitários
do aluno.
As orientações curriculares para o Ensino Médio- Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias, destacam que:
É na dinâmica de contextualização/descontextualização que o aluno
constrói conhecimento com significado, nisso se identificando com as
situações que lhe são apresentadas, seja em seu contexto escolar,
seja no exercício de sua plena cidadania. A contextualização não
pode ser feita de maneira ingênua, visto que ela será fundamental
para as aprendizagens a serem realizadas [...]. Em outras palavras, a
contextualização aparece não como uma forma de “ilustrar” o
enunciado de um problema, mas como uma maneira de dar sentido
ao conhecimento matemático na escola (BRASIL, 2006, p. 83).
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A atividade contextualizada deve aliar o ambiente, as conjunturas e os
saberes matemáticos para que realmente beneficiem a aprendizagem. Para Luccas
e Batista (2008) ao trabalhar com objetos matemáticos contextualizados, os alunos
poderão sentir-se motivados e estimulados a aprender. A contextualização também
permite responder algumas dúvidas que muitos alunos apresentam com relação à
utilização do conteúdo que se está aprendendo nas aulas de matemática.
Ressaltamos, além do uso da contextualização no ensino da matemática, a
importância do estudo do meio como recurso didático no processo de
Ensino/Aprendizagem. De acordo com os PCN, as questões de cunho ambiental e
sua aplicação de forma interdisciplinar, devem ser desenvolvidas a fim de ajudar os
alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio para
que possam assumir posições referentes à sua proteção e melhoria. Para isso é
importante que possam atribuir significado àquilo que aprendem, permitindo
estabelecer ligações com sua realidade cotidiana, possibilitando utilizar o
conhecimento em outras situações (BRASIL, 1997).
O propósito de abordarmos a temática ambiental neste trabalho deve-se a
preocupante crise hídrica que assola boa parte do país atualmente. Acreditamos que
situações do cotidiano do aluno, como por exemplo, o uso da água, a gestão dos
recursos hídricos e o consumo consciente, especialmente em Itaperuna, pela
importância do Rio Muriaé para sua população, devem ser trazidas para dentro da
escola.
No texto deste trabalho, abordamos em seus dois primeiros capítulos, os
pressupostos teóricos que lhe dão sustentação. No primeiro capítulo, apresentamos
o tema Ensino/Aprendizagem em seus diversos campos de atuação como na
Educação à Distância (EaD) e em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs).
Abordaremos também as diferentes Plataformas de Aprendizagem existentes, em
especial a Plataforma

Moodle e por fim discorreremos sobre a Teoria

Sociointeracionista da Aprendizagem.
No capítulo dois, abordaremos a Escrita, o Pensamento Matemático e a
Modelagem Matemática, apresentando as etapas que a compõem e discorrendo a
respeito do Modelo Matemático. Trataremos também da Modelagem como
Metodologia de Ensino/Aprendizagem da Matemática.
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O capítulo três trata da pesquisa desenvolvida, onde apresentamos a
Pesquisa Qualitativa como a abordagem metodológica escolhida. Em seguida
desenvolvemos a Análise do Conteúdo e o seu Processo Analítico assim como os
seus tipos.
No quarto capítulo focamos no relato da pesquisa onde tratamos da condução
das atividades, caracterizando o ambiente onde a pesquisa foi aplicada e os alunos
participantes, para em seguida, apresentar os projetos desenvolvidos.
No quinto capítulo abordamos a análise e apresentação dos dados de cada
projeto aplicado.
No capítulo seis tratamos dos resultados e discussões dos dados analisados.
Encerramos este trabalho apresentando as considerações finais.
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1. O PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
Para muitos ensinar e aprender são situações que tendem a andar juntas,
embora nem sempre seja assim. A professora e escritora Telma Weisz (2000) em
seu livro O Diálogo entre o ensino e a aprendizagem avalia algumas experiências de
professores, trazendo exemplos de como se deve perpetrar a relação entre ensino e
aprendizagem. Para ela ensino e aprendizagem são processos que, além de se
comunicarem precisam ser articulados para que a ação do professor impulsione o
aprendizado do aluno.
Paulo

Freire

em

diversas

obras

faz

referência

ao

processo

Ensino/Aprendizagem, em “Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar”
(1997, p. 19) avigora sua crença de que “não existe ensinar sem aprender”,
reforçando a ideia da relação de troca entre quem ensina e quem aprende. Em
Pedagogia da tolerância, Freire (2005) ressalta a relação dialética entre ensinar e
aprender, para ele, esses processos são ações de produção de saberes e de
conhecimentos e não de transferência de conhecimentos. Nesse sentido, Moacir
Gadotti ex-aluno e atual presidente do Instituto Paulo Freire, vem corroborar citando
o autor,
Poderíamos dizer que o professor se tornou um aprendiz
permanente, um construtor de sentidos, um cooperador, e,
sobretudo, um organizador da aprendizagem. Não há ensino-eaprendizagem fora da “procura, da boniteza e da alegria”, dizia-nos
Paulo Freire (GADOTTI, 2007, p.13).

Para Moran (2000, p. 29) nos dias atuais ensinar e aprender demandam muito
mais “flexibilidade espaço-temporal, pessoal de grupo, menos conteúdos fixos, e
processos mais abertos de pesquisa e de comunicação”. O autor relata ainda sobre
as dificuldades encontradas hoje em “conciliar a extensão da informação, a
variedade de fontes de acesso, com o aprofundamento de sua compreensão, em
espaços menos rígidos, menos engessados”.
Entendemos a aprendizagem como um processo capaz de direcionar as
transformações e que ocorre tanto dentro como fora da escola.

Para alguns

estudiosos é um método de integração entre educador, educando, família e o
contexto histórico, no qual o ser humano se apropria do conhecimento produzido
pela sociedade. Pozo (2002) lembra que possivelmente a maior parte de nossas
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aprendizagens cotidianas é produzida sem ensino e até mesmo sem consciência de
estarmos aprendendo. Nesse sentido, Weisz (2000) acrescenta a necessidade de o
professor valorizar o conhecimento prévio2 do aluno, a partir daquilo que ele
produziu e planejar ações que o desafiam, permitindo assim que seu conhecimento
avance.
Vários autores têm apresentado importantes elementos a respeito da forma
como o processo de aprendizagem ocorre, permitindo identificar quais devem ser as
bases do processo de ensino e ajustá-lo à maneira como o sujeito aprende e não o
oposto. D’Ávila (2008, p. 44) afirma que “o objetivo do ensino é a aprendizagem,
embora essa finalidade não seja sempre atingida, é ela de fato que dá sentido ao ato
de ensinar”. Para D’Ambrósio (1986, p. 49) a aprendizagem ocorre “por meio de
ciclos realidade-reflexão- ação-realidade”, que Mendonça (1993, p. 67) interpreta
como sendo “produto de um movimento cíclico e dialético entre reflexão e ação, que
se inicia no contato com a realidade e resulta em contínua modificação da mesma”.
O indivíduo como integrante e observador da realidade (o meio sociocultural),
recebe informações sobre determinada situação, busca por meio da reflexão (o
pensar sobre o meio) formular hipóteses e conceitos sobre o mesmo, praticando a
ação de interagir com ele. Desse modo, a partir de um problema real se permite aos
alunos por meio das interações com os colegas, processarem as informações,
transformando-as por meio da análise e da reflexão numa ação de apropriação de
conhecimento.
Para interpretar a área do conhecimento que chamamos aprendizagem são
construídas as teorias de Ensino/Aprendizagem. Elas mudam com o tempo e
dependem dos fatores sociais, políticos, culturais e econômicos da época. As teorias
deram origem às concepções de Ensino/Aprendizagem que circulam no ambiente
escolar e surgiram para explicar e melhorar o processo de aprendizagem. São as
maneiras de como o professor acredita que o aluno aprende, podendo influenciar no
seu jeito de ensinar (BRASIL, 1997). Dessa forma, acreditamos ser necessário que
os educadores conheçam os educandos para assim utilizar a concepção adequada
no processo Ensino/Aprendizagem.

2

O conhecimento prévio é o conjunto de ideias, representações e informações que servem de apoio
para nova aprendizagem, ainda que não tenham, necessariamente, uma relação direta com o
conteúdo que se quer ensinar (WEISZ, 2000).

P á g i n a | 22

O Quadro 1 apresenta algumas concepções de Ensino/Aprendizagem e suas
características com relação ao ensino, papel do professor e do aluno, citadas pelos
PCN (1998).
Quadro 1 - Concepções de Ensino/Aprendizagem
Concepção

Ensino

Professor

Aluno

Tradicional

Organização lógica das
disciplinas, aprendizado
moral,
disciplinado e esforçado.

Detentor do conhecimento,
vigia e aconselha os alunos,
corrige e ensina a matéria.

Receptor e armazenador de
conhecimentos e resultados.
Sobrecarga de informações.

Humanística
(Renovada)

Centrado no aluno,
aprendizagem por
descoberta.

Facilitador da
aprendizagem, trabalhando
problemas que tenham
repercussão na vida do
estudante.

É responsável pelos objetivos
referentes à aprendizagem
que tem significado para si.

Tecnicista
Educacional

Tratado em função de
uma tecnologia, aplicada
a informação científica e a
prática pedagógica.
Envolve um conjunto de
técnicas aplicáveis em
situações reais de sala de
aula.

Responsável por planejar e
desenvolver o sistema de
ensino-aprendizagem, de forma
tal que o desempenho do aluno
seja maximizado,
considerando-se igualmente
fatores tais como economia de
tempo, esforços e custos.

Não se considera o que o
aluno sabe, ele recebe,
escuta, escreve e repete as
informações. Cabe a ele o
controle do processo de
aprendizagem, um controle
científico da Educação.

Libertadora

Procura desenvolver a
inteligência e priorizar as
atividades do sujeito,
considerando-o inserido
numa situação social.

Coordenador de
atividades que organiza e atua
conjuntamente com os alunos.

Deve ser ativo e observador,
experimentar, comparar,
relacionar, entre outros. Deve
encontrar a solução dos
problemas que lhe são
apresentados.

Sociocultural

Trabalhando
desenvolvimento da
consciência crítica e da
liberdade.

Empenhado na prática
transformadora procurará
desmitificar e questionar, junto
com o aluno.

Sujeitos criadores.

Fonte: Adaptado de BRASIL (1998).

Estudos da Psicologia e da Psicopedagogia também tem auxiliado os
profissionais da área educacional e contribuído, especialmente, no aprimoramento
de suas competências em relação ao processo da aprendizagem. As preocupações
do professor hoje vão além de saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu ou o
quanto ele aprendeu, mas em como o mesmo pode ajudar no favorecimento da
aprendizagem. Em entrevista concedida ao site da Folha Dirigida, Haetinger (2012)
lembra que,

P á g i n a | 23

[...] Hoje, o papel do professor é o de incluir – e, principalmente, o de
se incluir -, o de colaborar na descoberta da informação e dos
interesses, de mostrar possibilidades e caminhos, de mobilizar,
instigar, facilitar e de potencializar a aprendizagem.

Moreira (1999) cita estudos que imprimem novos conceitos sobre as
dimensões em que a aprendizagem está envolvida e fornecem dados importantes
para qualificarmos as interações nos ambientes educacionais. Entendemos que para
se obter sucesso da prática docente é imprescindível conhecer o aluno, tanto em
condições de aprendizagem, na conjuntura escolar, ou em seus sistemas interativos,
no Quadro 2 são apresentadas as três dimensões em que a aprendizagem está
envolvida.
Quadro 2 - Dimensões que envolvem a Aprendizagem
Aprendizagem

Aprendizagem

Aprendizagem

Cognitiva

Afetiva

Psicomotora

Focaliza a forma racional e

Pautada nas relações

Ocupa-se de respostas

estruturada do conhecimento. Resulta

interpessoais, experiências

musculares adquiridas por meio

no armazenamento organizado de

como prazer e dor, satisfação

de treino e prática.

informações e de conhecimento na

ou descontentamento, alegria

memória.

ou ansiedade.

Fonte: Moreira (1999, p. 13)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais reforçam essa importância do
conhecimento que o professor deve ter do seu aluno e acrescentam que a
aprendizagem em Matemática envolve: aluno, professor e saber matemático e está
ligada à compreensão e a apreensão de significados ou acontecimentos (BRASIL,
1997).

1.1. Ensino/Aprendizagem e a Educação à Distância (EaD)
A Educação a Distância (EaD) é atualmente uma modalidade de educação
que vem crescendo em todo o mundo, nascendo da necessidade que as pessoas
apresentavam de se preparar profissional ou culturalmente e não tendo como
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frequentar um ambiente de ensino presencial. Evoluiu impulsionada principalmente
pelo avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Para Rocha
(2012), a EaD possibilita democratizar o acesso ao conhecimento e expandir
oportunidades de trabalho e aprendizagem ao longo da vida.
O Decreto nº 5622, de 19.12.2005 que regulamenta o artigo 80 da LDB trás a
definição para a EaD como sendo uma
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.

Para Cropley e Kahl, (1983, apud Belloni, 2008 p. 26) a EaD se baseia em
“procedimentos que permitem o estabelecimento de processos de ensino e
aprendizagem mesmo onde não existe contato face a face entre professores e
aprendentes que resultam em um alto grau de aprendizagem individualizada”. Para
José Manoel Moran (2002, p. 1) a EaD é o “processo de Ensino/Aprendizagem,
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou
temporalmente”. Para o autor atualmente a EaD destaca-se como um caminho
estratégico para realizar mudanças profundas na educação.
A EaD já existe no Brasil desde 1900, com os cursos por correspondência,
como por exemplo o de datilografia, quando professores particulares anunciavam
em jornais da época esse tipo de trabalho, ou mesmo quando se utilizava o rádio
para fins educativos (FERNANDES, et al. 2010). Os autores citados descrevem o
desenvolvimento da EaD no Brasil separando em três gerações, de acordo com os
avanços, recursos tecnológicos e de comunicação de cada época. O Quadro 3
apresenta as três gerações.

P á g i n a | 25

Quadro 3 - Desenvolvimento da EaD no Brasil
Primeira Geração

Ensino

por

Segunda Geração

de

Interatividade, acesso à educação

impresso.

recursos radiofônicos e televisivos,

a qualquer momento. Comunicação

Pioneiro- Instituto Monitor, em

com aulas expositivas, fitas de

assíncrona,

1939

vídeo

A

acesso de informações. Avanços

Radiotécnico. Instituto Universal

comunicação síncrona predominou,

na EaD patrocinados pela Web.

Brasileiro vem em seguida (1941)

destaque para o Projeto Minerva.

Ferramentas

utilizando

correspondência,

material

oferecendo

curso

de

Teleducação/Telecursos

e

material

uso

Terceira Geração

impresso.

Armazenamento

em

e continua atualmente oferecendo

interação

vários cursos.

alunos e tutores.

AVAs

multidirecional

e

com
entre

Fonte: Adaptado de Fernandes et al. (2010).

Moran (2000) destaca a resistência e o preconceito que ainda envolvem a
EaD, talvez por falta de conhecimento de como funciona esta modalidade de ensino.
Segundo o autor, num país tão grande como o Brasil, a “defasagem educacional só
será superada pelo uso intenso de tecnologias em rede, pela flexibilização dos
tempos e espaços de aprendizagem e pela gestão integrada de modelos presenciais
e digitais” (p. 63).
As instituições de ensino estão sendo provocadas pelas tecnologias digitais
móveis a largar o ensino tradicional3 para dar lugar a uma aprendizagem mais
participativa e integrada, utilizando-se de momentos presenciais e atividades à
distância, virtualmente, mantendo vínculos pessoais e afetivos (MORAN, 2000).
Para Behar (2009), a sociedade Industrial, centrada no trabalho, está dando
lugar àquela que valoriza a educação, a cultura do ensino, a cultura da
aprendizagem chamada por ela de sociedade da Informação, ou de Rede, o que
leva à construção de um novo modelo educativo. Nesse novo modelo, a prática
pedagógica valoriza o cotidiano do aluno, o professor mediador trabalha a partir de

3

Segundo Behar (2009) é aquele que privilegia o ensino tecnicista, que prepara o indivíduo para o
desempenho de papeis, de acordo com suas aptidões. A prática pedagógica vivenciada não
apresenta relação com o cotidiano do aluno, pouco desperta a curiosidade, privilegiando o acúmulo
de conhecimentos, valores e normas da sociedade. Resultando em desinteresse por parte do
educando por não perceber sentido naquilo que está sendo estudado.

P á g i n a | 26

uma realidade concreta, procurando responder ao princípio da aprendizagem
significativa4, dando sentido ao que se está sendo estudado.
Para Belloni (2008, p. 4), a EaD tem como tendência se tornar cada vez mais
um componente regular dos sistemas de ensino, necessários para o atendimento
não somente de grupos específicos, mas também da população adulta, no ensino
pós-secundário, em cursos de ensino superior regular e na formação continuada.
Behar (2009) lembra que a crise do modelo de Educação atual não está
ocorrendo somente devido à entrada das TIC na EaD, elas proporcionaram a
constatação de que são necessárias mudanças significativas nas práticas
educacionais atuais. Para a autora um novo modelo está nascendo,
Um novo espaço pedagógico está em fase de gestação, cujas
características são: o desenvolvimento das competências e
habilidades, o respeito ao ritmo individual, a formação de
comunidades de aprendizagem e as redes de convivência, entre
outras. É preciso enfocar a capacitação, a aprendizagem, a
educação aberta, e a distância e a gestão do conhecimento. Assim,
estudos sobre construção do conhecimento, autonomia, autoria e
interação contribuem para a construção de um espaço heterárquico,
sendo que este é pautado pela cooperação, pelo respeito mútuo,
pela solidariedade, por atividades centradas no aprendiz e na
identificação e na solução de problemas (p. 16).

Entendemos

que

o

processo

de

Ensino/Aprendizagem

não

exige,

necessariamente, uma relação entre professor e aluno presencial e temporal entre
ambos. Tecnologias podem permitir que esta relação ocorra da forma como se
ambos estivessem compartilhando o mesmo tempo e espaço físicos. Nesse sentido
a EaD vem ao encontro das necessidades apontadas, “proporcionando que o
conhecimento seja construído independente de tempo e espaço entrando em cena
para tentar auxiliar a resolver alguns problemas da educação brasileira” (BEHAR,
2009, p. 16).
Para Moran (2000, p. 31) a escola com o auxílio das atuais tecnologias pode
“transformar-se em um conjunto de espaços ricos de aprendizagem significativas,
presenciais e digitais, que motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o

4

A aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação cognitiva entre o novo conhecimento e o
conhecimento prévio (MOREIRA, 2010).
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tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir”. Dessa forma, o
autor lembra que,
Há um diálogo crescente, muito novo e rico entre o mundo físico e o
chamado mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa,
lazer, de relacionamento e outros serviços e possibilidades de
integração entre ambos, que impactam profundamente a educação
escolar e as formas de ensinar e aprender a que estamos habituados
(ibidem, p. 14).

Todas essas inovações trazem à escola e ao processo educacional um novo
entusiasmo, tanto para alunos, quanto para professores. Moran (2000) reforça as
grandes mudanças que as tecnologias digitais móveis provocam, tanto na educação
presencial como a distância, desenraizando o conceito de Ensino/Aprendizagem
localizado e temporizado da primeira e permitindo o equilíbrio entre a aprendizagem
individual e colaborativa na segunda, possibilitando ao aluno aprender de formas
mais flexíveis.
Para Belloni (2008), a EaD com a experiência metodológica que possui em
ambientes não presenciais, pode contribuir grandemente na mudança dos métodos
de ensino e da organização do trabalho nos sistemas convencionais, bem como com
a utilização adequada das tecnologias de mediatização da educação. A autora
lembra que
Existe já neste campo todo um conhecimento acumulado sobre a
especificidade pedagógica e didática da aprendizagem de adultos, as
formas de mediatização do ensino e as estruturas de tutoria e
aconselhamento fundamentadas em uma concepção da educação
como um processo de autoaprendizagem, centrado no sujeito
aprendente, considerado como um indivíduo autônomo, capaz de
gerir seu próprio processo de aprendizagem (p. 6).

Com relação aos materiais e a comunicação dos cursos on line oferecidos,
Sartori (2005 apud Nobre et al., 2008) destaca que tem havido uma evolução
contínua no acesso, tanto síncrona (em tempo real), como assíncrona (em
momentos diferentes), que pode ser estabelecida, quer na perspectiva one-to-one
(de um indivíduo para outro), one-to-many (de um para muitos) ou many-to-many
(entre muitos indivíduos).
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Landim (1997 apud Mehlecke e Tarouco, 2003) destaca alguns elementos
fundamentais para que o sistema EaD aconteça (grifo nosso): o aluno como o
centro do processo educativo; o docente como motivador e possibilitador da
aprendizagem cooperativa e interativa no ambiente virtual; a comunicação
realizada por meio de material impresso, audiovisual, telemática (Internet, softwares,
CD-ROM, vídeo interativo, hipermídia, entre outros); a tutoria mediando o presencial
e o virtual e a estrutura e organização dos materiais, da distribuição de materiais,
processos de comunicação e avaliação. Nobre (2008) caracteriza os atores na EaD:
o Tutor à Distância

e o Professor Conteudista/Especialista, responsáveis por

estabelecer e gerir todo o processo de Ensino/Aprendizagem por intermédio da
comunicação e interação entre os mesmos.
Algumas características relevantes do aluno virtual são: a importância do
acesso às tecnologias e a necessidade de saber manuseá-las, bem como a
autodisciplina, a disposição de tempo para a realização das atividades e estudos, a
capacidade de reflexão, argumentação e pensamento crítico (PARANÁ, 2010).
A internet tem sido uma grande aliada da educação à distância. Segundo
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
2013, mais da metade dos brasileiros já estava conectada a internet (G1
TECNOLOGIA, 2014). Esse fator contribui para o crescimento do número de
estudantes interessados em buscar conhecimento.

1.2. Ensino/Aprendizagem e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)
Entre os tipos de tecnologias utilizadas pela modalidade EaD, destacamos os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), do inglês Virtual Learning Environment
– VLE, que Rocha (2012) conceitua como sendo uma plataforma, ou local virtual,
que permite a interação on line entre professores e alunos envolvidos no processo
de Ensino/Aprendizagem.
Galvis (1992, p. 52), destaca a riqueza que se pode encontrar num AVA, no
entanto, ressalta que nada acontece se “o aluno não desenvolve atividades para o
aproveitamento de seu potencial”. Nesse sentido, concordamos com Souza (2005),
de que o uso das tecnologias em ambiente escolar contribui para uma nova forma
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de reorganizar o pensamento ressalvando a importância do planejamento da ação
docente e na necessidade de uma nova pedagogia para se estudar o aprendizado
em cenários mediados por computador.
Diversos autores tem se dedicado a pesquisar e estudar sobre a
compreensão e a utilização de estratégias de ensino e de aprendizagem nesses
ambientes. Beluce e Oliveira (2012) realizaram um levantamento a respeito desse
assunto no meio acadêmico, no período compreendido entre os anos de 2001 e
2011, constatando que ocorreu ampliação no número de produções, em especial no
cenário internacional, sobretudo aquelas que objetivam investigar as estratégias de
aprendizagem utilizadas pelos estudantes em AVA. Porém, os estudos restringemse em grande parte, ao ensino superior, dos cursos de pós-graduação stricto sensu
ou cursos para capacitação profissional, poucos casos foram constatados com
aplicações no Ensino Médio. Os autores acreditam que essa ocorrência se deve a
ampliação de ofertas para cursos on line, semipresencial ou integralmente a
distância, e a crescente procura por formação e qualificação nos últimos anos.
Bairral (2010) realizou um mapeamento da produção nacional interessada no
aprendizado à distância, no período de 2003 a 2006, mediado pelo uso das
tecnologias e também constatou uma expressividade no número de trabalhos,
principalmente em estudos voltados para o desenvolvimento profissional docente,
especialmente à formação de professores, em Cursos de Pedagogia. Porém,
constatou escassez de projetos voltados para estudantes da Educação Básica.
Para Silva e Silva (2007), a base fundamental para o uso das tecnologias
digitais de informação e comunicação a serviço da educação on line é a criação de
ambientes propícios à aprendizagem, que possam garantir a qualidade, ancorada
em estratégias didático-pedagógicas. O AVA oferece a oportunidade de integração
entre múltiplas mídias, assim como, linguagens e recursos, as informações são
apresentadas de forma organizada, desenvolve intercâmbios, prepara e integra
produções com foco em determinada finalidade. Os trabalhos desenvolvem-se no
tempo e no ritmo de cada colaborador, com um propósito definido mediante uma
programação (ALMEIDA, 2003).
Segundo Santos (2003), não se pode analisar os AVA apenas como
ferramentas tecnológicas e sim como uma concepção de currículo, de comunicação
e de aprendizagem utilizada pelos autores e gestores da comunidade de
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aprendizagem. O autor lembra que é possível encontrar no ciberespaço (ambiente
virtual de aprendizagem universal que conecta redes sócio técnicas do mundo
inteiro), comunidades que utilizam o mesmo AVA com uma variedade de práticas e
posturas pedagógicas e comunicacionais.

1.3. Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAS) e a Aprendizagem
Colaborativa
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem utilizados na Educação a Distância
dispõe de ferramentas e recursos de interação que permitem a quem os utiliza um
aprendizado colaborativo (ROLIM, 2011). Para Panitz (1996) ao se trabalhar em
grupo a aprendizagem Colaborativa alude um modo de trabalho onde prevalece o
destaque às habilidades e o respeito mútuo às contribuições de cada membro.
Contrapondo-se a ideia de competição entre os indivíduos, havendo um
compartilhando de autoridade e de aceitação das responsabilidades individuais, nas
ações do grupo como um todo. Ainda segundo o autor (1996, p. 1), a “premissa
subjacente da aprendizagem colaborativa está baseada na construção de consenso
por meio da cooperação entre os membros do grupo”. Para Fiorentini (2004) em um
grupo de trabalho colaborativo, se compartilham saberes, experiências, ações,
reflexões, diálogos, negociações e confiança mútua.
Entendemos que para trabalhar em grupo, de forma interativa, capacidades e
competências podem ser desenvolvidas em qualquer indivíduo ao longo de sua vida.
Esta modalidade vem ganhando destaque nos dias atuais seja no ambiente familiar,
de trabalho, escolar, ou na comunidade, onde o convívio tem se tornado um grande
desafio. É no trabalho em grupo que se articulam com coerência as ações pessoais
e coletivas, onde se desenvolvem a afinidade e a confiança, identificam-se
potencialidades e aprende-se com os demais (MENEZES, 2009).
Com relação à aprendizagem de crianças, estudos e pesquisas didáticas
mostram que trabalhar em grupos ou individualmente requer habilidades diferentes.
Vygotsky (1982) evidencia as vantagens de se trabalhar em grupos, de forma
conjunta, indisponíveis em ambientes de aprendizagem individualizada.

P á g i n a | 31

Em seu trabalho realizado com crianças, Colaço (2004, p. 339) destaca os
benefícios das atividades realizadas em grupo relacionadas ao processo de
Ensino/Aprendizagem, tanto no que diz respeito a conteúdo quanto no convívio entre
elas. Para a autora as crianças “ensinam umas as outras e aprendem nos seus
intercâmbios”.
Os PCN reforçam a necessidade das interações entre alunos com o propósito
de desenvolvimento das aptidões cognitivas e afetivas (BRASIL, 1997). Mencionam
também uma série de aprendizagens que o trabalhar coletivamente supõe,
identificadas no Quadro 4:
Quadro 4 - Aprendizagens que o trabalhar coletivamente supõe
Perceber que além de buscar a solução para uma situação proposta
deve cooperar para resolvê-la e chegar a um consenso;
Saber explicitar o próprio pensamento e tentar compreender o
pensamento do outro;
Discutir as dúvidas, assumir que as soluções dos outros fazem
sentido e persistir na tentativa de construir suas próprias idéias;
Incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a
compreensão acerca dos conceitos envolvidos nas situações e, desse
modo, aprender.
Fonte: Adaptado de BRASIL, (1997).

O termo Aprendizagem Colaborativa já vem sendo utilizado desde o século
XVIII, de acordo com Hartley (1999; Dillenbourg, 1999 apud Silva, 2011) o uso do
mesmo é empregado em áreas diversas e, muitas vezes, com significados distintos.
Irala e Torres (2004) citam a grande produção no período compreendido entre os
anos de 1970 e 1990 na área da aprendizagem cooperativa e colaborativa,
especialmente no Ensino Superior.
Há uma discussão quanto ao emprego das expressões cooperação e
colaboração, que a priori podem parecer sinônimos, no entanto, como identificado
por Leite et al. (2005), se pode constatar que com o passar do tempo, pesquisadores
desenvolveram distinções próprias e diferentes práticas em sala de aula, para cada
um dos termos identificados.
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Para Cord (2000), Dillembourg (1999 apud Santos, 2008), existe uma
diferença conceitual entre os termos cooperação e colaboração. Cuseo (1992 apud
Mendes, 2013) menciona que colaborar tem dimensão maior do que cooperar,
fazendo da aprendizagem cooperativa um subtipo da aprendizagem colaborativa. De
acordo com Panitz (1996), a aprendizagem cooperativa é mais diretiva e controlada
pelo professor, que determina a tarefa e os papeis desempenhados pelos alunos na
realização da mesma, enquanto que numa perspectiva colaborativa os alunos
escolhem seus papeis e definem como e o que irão realizar.
Damiani (2008) lembra que na cooperação, as tarefas são executadas com a
ajuda de todos, mesmo existindo em certos momentos relações desiguais e
hierárquicas entre os integrantes. Na colaboração há apoio entre os integrantes do
grupo na busca do objetivo, que procuram assumir uma postura de liderança
compartilhada, com confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das
ações. Para Vigotsky (1991, 1999 apud Duarte, 2001), a colaboração realizada entre
alunos auxilia na produção de estratégias e habilidades, essenciais durante a
resolução de um problema pelo processo cognitivo implícito na interação e na
comunicação.
Com relação à modalidade on line de Ensino/Aprendizagem Pallof e Pratt
(2005 apud Silva, 2011) destacam que, ao se adotar uma postura colaborativa, se
possibilita um compartilhamento de objetivos comuns a todos os tipos de
aprendizado, um aprofundamento no nível de conhecimento, assim como, a
promoção da iniciativa, da criatividade e do pensamento crítico.

Nesse sentido,

Moran (2000, p. 49) aponta a “aprendizagem colaborativa à distância, intermediada
pelas tecnologias de informação e comunicação, como uma das principais
tendências

didático-pedagógicas

para

a

complexa

realidade

educacional

contemporânea” e cita a internet como favorecedora da construção cooperativa,
auxiliada pelo trabalho conjunto de professores e alunos.
Para Moran (2000) o uso da internet pelo educando além de permitir a
pesquisa, proporcionar novas formas de comunicação e interação entre grupos, sem
considerar distâncias físicas e temporais, pode ajudá-lo a desenvolver a intuição, a
flexibilidade mental e a adaptação a ritmos diferentes.
Barros (2008) destaca que os AVA possuem os mesmos recursos da internet
como correio, fórum, chat, conferência, banco de recursos, entre outros, no entanto,
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se diferenciam de outros ambientes da web porque possuem ferramentas próprias
para atender as propostas pedagógicas, orientando no sentido de que se
estabelecem metas para o aluno atingir.

As estratégias de comunicação e

mobilização dos participantes, os registros das produções, as interações e caminhos
percorridos, a orientação dos formadores assim como a relação destes com os
alunos são alguns aspectos que englobam esse ambiente. Permitem ao professor e
ao aluno a possibilidade de interação, proporcionando um intercâmbio de informação
e conhecimento, favorecendo dessa forma, o sucesso do processo de aprendizado.
Powell e Bairral (2006 apud Salles e Bairral, 2012, p. 454) reforçam essa
condição dos ambientes virtuais, para os autores, “observações sobre objetos, sobre
relações ou sobre relações entre relações, aliados as diferentes formas de escrita e
representação, podem resultar no desenvolvimento do raciocínio e do trabalho
colaborativo”.
Entendemos, assim como Teles (2009), que o planejamento e a organização
do trabalho por parte do professor têm relevante importância, já que os AVA não são
colaborativos por natureza, porém, dependem dele para estimular a interação entre
os educandos.

Para Martins e Campestrini (2004) neste campo, o papel do

professor é de desafiador, mediador ou coordenador dos trabalhos na busca dos
objetivos e ao aluno é dada a oportunidade de ser mais independente e decidir o
andamento de seu estudo, proporcionando uma aprendizagem mais complacente,
podendo realizar trabalhos conjuntos, caracterizando, dessa forma, o trabalho
colaborativo.

1.3.1. Plataformas de Aprendizagem
As Plataformas de Aprendizagem permitem a criação de Ambientes Virtuais
de Aprendizagem com maior facilidade. São munidas de potenciais tecnológicos e
pedagógicos que permitem o desenvolvimento de metodologias educacionais que
utilizam canais de interação web aptos a oferecer suporte para as demandas
educacionais de forma on line (GABARDO; QUEVEDO; ULBRICHT, 2010). Existem,
atualmente, diversas Plataformas de Aprendizagem disponíveis Gabardo, Quevedo
e Ulbricht (2010) realizaram um estudo, onde mapearam as plataformas mais
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utilizadas nos cursos de EaD no Brasil. As oito mais citadas pelas fontes de
pesquisa segundo as autoras são: TelEduc, AulaNet, Amadeus, Eureka, Moodle, eProinfo, Learning Space e WebCT virtual.
Após analisar as Plataformas, as autoras demonstraram preocupação, pois,
segundo elas, as plataformas desenvolvidas para ambientes virtuais de ensino a
distância apresentam falhas em sua construção e/ou apresentação, estando abaixo
do que pode representar uma inovação. Apontam uma desigualdade com relação às
ferramentas empregadas, em especial para o aprendizado colaborativo e a
interatividade, exibindo recursos diferentes em uma ou outra modalidade, além de
ofertarem poucas informações a respeito dos cursos e recursos oferecidos e alguns
limitarem o acesso a usuários visitantes, entre outros (GABARDO; QUEVEDO;
ULBRICHT, 2010).
No Quadro 5 é feita uma sucinta descrição de cada plataforma mencionada.
Quadro 5 - Plataformas de Aprendizagem
Plataforma

Criação

TelEduc

Nied (Núcleo de
Informática Aplicada à
Educação) Unicamp, SP

Aulanet

Amadeus

Eureka

E-Proinfo

Ferramentas utilizadas
Correio eletrônico, Mural,
Portfólio, Diário de bordo,
Bate-papo e Enquetes

Abordagem
metodológica
Formação
Contextualizada,
utilizando a
coordenação,
administração e
comunicação

Laboratório de Engenharia
de Software (LES)
Departamento de
Informática da PUC-Rio

Correio
eletrônico, World Wide Web e
videoconferência digital

Cooperativa,
utilizando a
comunicação,
coordenação e
cooperação.

Centro de Informática da
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

Combina situações presenciais e a
distância

Estímulo e
interação do
aprendizado pela
ação

Laboratório de Mídias
Interativas (LAMI)
Pontifícia Universidade
Católica do Paraná
(PUCPR)

Informações gerais do curso; Chat;
Correio; Conteúdo ( textos, imagens,
vídeos); Estatísticas; Fórum; Links;
Perfil dos participantes; Cronograma.
Utilização de áudio do texto escrito
em todas as telas acessadas

Secretaria de Educação a
Distância (SEED) do
Ministério da Educação

Tira-dúvidas, agenda, diário,
biblioteca, aviso, correio eletrônico e
chat

Aprendizagem
Colaborativa

Projetos
Colaborativos e
Interatividade
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WebCT

LearningSpace

Moodle

(Modular Object‐
Oriented Dynamic
Learning Environ
ment)

University of British
Columbia Grupo de
Murraw W. Goldberg

Sistema de conferência, chat, correio
eletrônico, acompanhamento do
aluno, suporte para projetos
colaborativos, auto avaliação,
questionários, distribuição e controle
de notas, glossário, controle de
acesso, calendário do curso, geração
automática de índices e pesquisa,
entre outras

Comunicação e a
colaboração,

University of St Mark and
St John

Auto avaliação, fóruns e colaboração
ao aluno, rede social

Colaboração e
comunicação

Martin Dougiamas

Fóruns, diários, chats, questionários,
textos wiki, objetos de aprendizagem

Comunicação e
Colaboração

Fonte: Adaptado de GABARDO; QUEVEDO; ULBRICHT (2010).

Pela simplicidade de operação e facilidade de acesso dos educandos o
Moodle 2.0 foi o ambiente virtual escolhido para o desenvolvimento de nosso
trabalho.

1.3.2. A Plataforma Moodle
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um
ambiente de aprendizagem a distância desenvolvido em 1999 pelo australiano
Martin Dougiamas, educador e cientista computacional. É um software livre5 e
gratuito que atualmente vem sendo utilizado em mais de 200 países e com registro
de instalação em mais de 45000 sites (GABARDO; QUEVEDO; ULBRICHT, 2010).
A criação do Moodle está embasada no conceito das teorias construtivistas,
que possuem a interação e a colaboração como ideia para o processo de construção
do conhecimento, Torres e Silva (2008) lembram que, ao ser utilizado pela
instituição, além de proporcionar sua divulgação, a mesma estará contribuindo para
o seu desenvolvimento, identificando algum problema, experimentando novas

5

Software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários, esses por sua vez
possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software
(http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html).(Acesso em: 31 de jul.2015)
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concepções pedagógicas, colaborações que a princípio, podem parecer ingênuas,
porém, quando difundidas em uma teia de relações entre indivíduos, pode aos
poucos, ser apropriada por toda a comunidade.
Segundo Mota et al., (2009) o Moodle por ser um software que favorece a
integração de tecnologias educacionais facilita a professores e alunos a sua
utilização, permite a criação de cursos on line, grupos de trabalho, entre outros,
apresenta uma variedade de recursos e ferramentas, como: e-mail, fóruns, diários,
chats, questionários, textos, wiki, que permitem ao professor trabalhar de acordo
com seus objetivos pedagógicos.

1.4. A Teoria Sociointeracionista da Aprendizagem
Atualmente, frente à utilização das novas tecnologias de informação e
comunicação visando o Ensino/Aprendizagem do aluno, a unidade de análise
passou a ser as propriedades das interações sociais construídas em grupo e da
cooperação entre os atuantes humanos e artificiais. Nesse sentido, mudam as
relações de espaço, tempo e comunicação do professor com os seus alunos, assim
como o redimensionamento do papel do professor, de mero transmissor de
conteúdos, passa a ser gerente de pesquisas, mediador, facilitador e estimulador do
processo de aprendizagem, coordenando os resultados (MORAN, 2000). Ainda
segundo o autor, o professor deve procurar uma integração entre as várias
tecnologias e a metodologia a ser adotada. Concordamos com Beluce e Oliveira
(2012) quando mencionam a importância da estruturação e do planejamento ao se
trabalhar com o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Considerando as características apresentadas pelo AVA que por intermédio
dos seus recursos permite a comunicação, a troca de ideias, o trabalho em grupo e
a cooperação, entre outros, possibilitando que informações e conhecimentos
possam ser instituídos e socializados, (SANTOS, 2002), entendemos que a
abordagem interacionista proposta por Vygotsky e seus colaboradores, que atribui
papel importante às relações sociais no processo de construção do conhecimento
está em consonância com o cenário de nossa pesquisa, onde educandos em
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espaços e tempos distintos procuram interagir com o intuito de construir
aprendizagem.
A teoria sociointeracionista proposta por Vygotsky, em razão da busca por
uma postura pedagógica adequada ao processo de construção do conhecimento,
enfatiza a interação com o meio social como fator favorecedor do desenvolvimento
cognitivo. Segundo Moreira (1999), o conhecimento adquirido não ocorre dissociado
do contexto social, histórico e cultural do indivíduo. Kohl (2010) a esse respeito cita
como exemplo, um indivíduo, que vive em um grupo isolado culturalmente, não
dispondo de sistema de escrita, se o mesmo continuar isolado neste meio, ele
jamais será alfabetizado. Para a autora, somente o “processo de aprendizado de
leitura e da escrita, desencadeado num determinado ambiente sociocultural onde
isso seja possível, é que poderia despertar os processos de desenvolvimento
internos do indivíduo que permitiriam a aquisição da leitura e da escrita” (p. 59).
Vygotsky (apud Moreira, 1999 p. 110) focaliza os mecanismos por meio dos
quais se dá o desenvolvimento cognitivo, para o autor, o desenvolvimento é
entendido como um processo de “conversão de relações sociais em funções
mentais”. Nesse sentido, o desenvolvimento é compreendido como um processo que
se faz de fora para dentro, não é por meio do desenvolvimento cognitivo que o
indivíduo se torna capaz de socializar é na socialização que o sujeito internaliza
posturas, papéis e funções sociais que viabilizam a formação de sua própria
consciência e de seus conhecimentos. Para Goulart (2010) é a partir das interações
sociais com o meio cultural que se permite ao indivíduo apropriar-se dos signos6 e
demais sistemas simbólicos, com o intuito de avançar no controle sobre seu próprio
pensamento.
Para Kohl (2010) essa valorização do outro social no desenvolvimento do
indivíduo, consubstanciada por Vygotsky, se converte na formação de um conceito
próprio, elaborado para compreensão de suas ideias sobre as relações entre
desenvolvimento e aprendizado: o conceito de zona de desenvolvimento proximal
(ZDP). Vygotsky (1998, p.112) define a ZDP como sendo “a distância entre o atual
6

Os signos, segundo Moreira (2009), criados e modificados ao longo da história pela sociedade
podem ser classificados em três tipos: indicadores, icônicos e simbólicos. Os indicadores são algo
que significam alguma outra coisa, por exemplo, a fumaça, indica fogo; os icônicos são imagens ou
desenhos daquilo que significam; os simbólicos são aqueles que possuem uma relação abstrata com
o que significam, por exemplo, os signos linguísticos, os números, a linguagem falada, os gestos, a
escrita e a linguagem matemática são sistemas de signos.
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nível de desenvolvimento do aluno determinado pela resolução de problemas
autonomamente e, o nível de desenvolvimento potencial determinado pela
capacidade de resolução de problemas sob a orientação de um adulto ou em
colaboração com pares mais capazes”. Em face da importância para o ensino, na
concepção de Vygotsky, então, para que haja a ocorrência da aprendizagem, a
interação social deve acontecer dentro da ZDP, que representa a distância existente
entre o conhecimento que o indivíduo já possui, ou seja, a capacidade de realizar
tarefas de forma independente e aquele conhecimento que o sujeito possui
potencialidade para aprender, sua capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda
do outro.
Para Oliveira (2003), os estudos de Vygotsky e seus colaboradores trouxeram
para a educação considerações que possibilitam pensar a prática pedagógica sob o
ponto de vista da aprendizagem, entendendo a necessidade de elaboração de
estratégias pedagógicas onde as potencialidades do educando sejam consideradas
durante o processo de ensino/aprendizagem, para que assim, o mesmo, possa
evoluir em seu aprendizado.
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2. A ESCRITA,
MATEMÁTICA

O

PENSAMENTO

MATEMÁTICO

E

A

MODELAGEM

Neste capítulo abordaremos a respeito da Escrita; do Pensamento
Matemático e também sobre a Modelagem Matemática.

2.1. A Escrita e o Pensamento Matemático
O uso da leitura e da escrita nas aulas de matemática está presente nos
currículos internacionais desde os anos 80 e, vem sendo, aos poucos, introduzida
aqui no Brasil, apoiadas principalmente nos estudos de Arthur Powell e Marcelo
Bairral. Para esses autores, a escrita se mostra como ferramenta importante para
desenvolver a cognição matemática, “força” a reflexão por parte de quem escreve ao
examinar suas escritas, desenvolvendo o senso crítico sobre suas produções
(POWELL; BAIRRAL, 2006).
Smole e Diniz (2001) também destacam a importância de se trabalhar a
escrita nas aulas de Matemática. Para as autoras escrever sobre a matemática que
se está estudando, além de ajudar na aprendizagem dos alunos de muitas formas,
auxilia o resgate da memória e encoraja-os a reflexão, clareia suas ideias e age
como um catalisador para as discussões em grupo.
Além do uso convencional (com o lápis e o papel), a produção da escrita tem
sido cada vez mais constante nos meios eletrônicos, por exemplo, nos cenários
mediados pelos recursos comunicativos da Internet. A escrita presencial e virtual no
desenvolvimento de ideias matemáticas possibilitam a estudantes, professores e
pesquisadores refletir sobre suas experiências, seus objetivos e seu aprendizado. As
reflexões proporcionadas quando da utilização da escrita podem ser “descritivas,
comparativas, inferenciais, interpretativas e avaliativas e envolvem também uma
tomada de consciência das respostas afetivas do indivíduo às experiências”. Desta
forma, o pensamento e o sentimento estão relacionados e a afetividade acaba
influenciando o pensamento (POWELL; BAIRRAL, 2006 p. 49).
As maneiras e os objetivos de utilização da escrita no ensino têm sido
variados, Britton et al. (1975 apud POWELL; BAIRRAL, 2006) destacam duas
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abordagens. A abordagem produto, que pode assumir as funções: transacional e
escrita expressiva, e a abordagem processo-produto. No diagrama (Figura 1) são
apresentadas algumas das características dessas abordagens.

Abordagem produto
Recurso para declarar
conhecimento.
Função transacional: “usa uma linguagem
que faz cumprir recomendações”, utilizada
para avaliar e diagnosticar.

Abordagem processo-produto
Alunos e professores são levados à
reflexão, a escrita é um meio de
aprendizagem matemática e de
conhecimento de quem escreve e não um
meio para medir a quantidade de
informação adquirida.

Escrita expressiva: “um pensar alto no papel”, revela o
falante, sua consciência, o “fluir livre de ideias e
sentimentos.

Figura 1- Diagrama das abordagens referentes a maneiras e objetivos de utilização da escrita
Fonte: Adaptado de POWELL; BAIRRAL (2006 p. 51-52).

Bairral (2001) destaca três tipos de textos que os educandos ao escreverem
sobre a matemática que estão produzindo podem se expressar:
- Relato: quando o aluno escreve sobre aspectos da aprendizagem e não
exclusivamente conceitos matemáticos;
- Misto: quando a parte descritiva é maior que a conceitual;
- Mais esperado: quando o texto descritivo é menor que a parte conceitual.
O autor acrescenta ainda que o trabalho não é fácil, nem para estudantes,
nem para os professores, pois cada texto produzido ao ser analisado pelo formador
exige tempo e reflexão. Por outro lado, ao examinar os textos produzidos pelos
educandos o professor poderá identificar se os conceitos trabalhados estão sendo
construídos de forma correta ou não, fato que não ocorre quando se trabalha no
modelo tradicional, quando o professor explica o conteúdo e pede que os alunos
somente realizem as operações matemáticas (BAIRRAL, 2001).
A produção escrita nas aulas de matemática, tanto no papel, como em
ambientes virtuais faz com que o aluno reflita criticamente sobre suas experiências
matemáticas. Contrapõe-se a postura onde o aluno só escuta, executa, mas não
aprende a criticar nem a ser crítico sobre suas próprias ideias (POWELL; BAIRRAL,
2006). Os autores também destacam a relação dialógica entre professor e aluno por
meio da escrita, os textos produzidos por eles são ferramentas necessárias à
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comunicação e ao mesmo tempo permitem o enriquecimento do vocabulário,
elevando a autoestima e a autoconfiança.
Outro ponto relacionado à produção escrita dos alunos é abordado por Viola
dos Santos (2007), em sua dissertação o autor trata da importância de o professor
analisar a produção escrita dos alunos na hora da correção da prova, ele lembra que
muitos professores quando realizam a correção de uma avaliação costumam
analisar somente a resposta final e se a mesma estiver incorreta atribuem nota zero.
Por outro lado, se o aluno colocar somente a resposta correta sem efetuar os
cálculos ele também coloca a nota zero, alegando que como ele não demonstrou por
meio de cálculos não dá para saber se ele aprendeu o conteúdo, entendemos, assim
como Viola dos Santos (2007, p. 96), que ocorre então uma contradição. Dessa
forma, o autor conclui que “quando um aluno resolve uma questão deixando seus
registros escritos na prova, estes marcam o caminho que percorreu por meio de
suas estratégias e procedimentos, possibilitando análises de seus modos de lidar
com as questões”, por isso a necessidade de serem considerados pelo professor.

2.2. A Modelagem Matemática
A Modelagem é utilizada desde os tempos mais remotos, surgiu a partir de
aplicações em atividades diárias dos povos da época, como destacado em textos
históricos de aproximadamente 1200 a.C. (BIEMBENGUT,1999). Na atualidade vem
sendo empregada em diversos campos de estudo e por diversas áreas do
conhecimento para análise de situações e fenômenos cotidianos tendo como
objetivo a criação de modelos que representem uma situação em questão
(BIEMBENGUT; HEIN, 2005).
Para Bassanezi, (2002, p.16) a Modelagem Matemática apresenta diferentes
abordagens, pode “ser tomada tanto como um método científico de pesquisa quanto
como uma estratégia de Ensino/Aprendizagem”.
Na educação, o movimento pela Modelagem Matemática, iniciou-se aqui no
Brasil, no final dos anos 70 e teve como referência pesquisadores como: Aristides C.
Barreto, Ubiratan D’ Ambrósio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico Mayer,
Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani (BIEMBENGUT, 2009).
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Rosa e Orey (2008) apontam um dos principais objetivos da Modelagem
Matemática, o de assessorar os alunos na compreensão das relações e das
conexões da matemática com a vida real. De acordo com os autores, qualquer
situação do cotidiano pode ser concebida em forma de linguagem matemática.

2.2.1. Modelagem Matemática e o Modelo Matemático
Para Bassanezi, (2004, p. 24) a Modelagem “consiste essencialmente, na arte
de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções
devem ser interpretadas na linguagem do mundo real”. Essa linguagem procurada
para a resolução dos problemas pode aludir na construção dos chamados modelos
matemáticos, que podem ser “os símbolos, as relações matemáticas, as expressões
numéricas, as fórmulas, os diagramas, os gráficos, as representações geométricas,
as equações algébricas, as tabelas, os programas computacionais, entre outros”
(BIEMBENGUT; HEIN, 2003, p. 12).
D'Ambrósio (1989, p.13) reconhece os modelos como “formas de estudar e
formalizar fenômenos do dia a dia”. A construção de um modelo matemático é
considerada um fator importante nas atividades de Modelagem Matemática, indo à
busca de uma resposta para o problema, auxiliando no processo das informações e
estimulando a criação de novos conceitos e concepções. Para Biembengut (2009),
os modelos orientam na observação e reflexão sobre fenômenos complexos,
auxiliando no trânsito entre as ideias.
Segundo Fleming, Luz e Mello (2005) na criação de um modelo são de
extrema importância, a interpretação do contexto, o reconhecimento das variáveis e
a verificação do conteúdo matemático que melhor se adapte a situação, para tanto
são primordiais, a criatividade e a intuição, além de conhecimentos em Matemática.
As autoras lembram ainda que esse mecanismo de sintonia entre a Matemática e a
realidade não é habitual para muitos professores e alunos, dessa forma, a obtenção
de um modelo matemático passa a ser um desafio quando se trabalha com esta
metodologia.
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Vale ressaltar que, em algumas situações, o fato de se obter um determinado
modelo para ser usado na busca de soluções para a situação-problema não é o
suficiente, escolhê-lo não garante que este será o caminho. Segundo Bassanezi e
Ferreira (1988), os métodos existentes em determinada teoria matemática podem
não ser suficientes para a resolução do problema e não convergir para os resultados
desejados. Neste caso, recomendam os autores voltar ao problema inicial,
simplificando-o, contudo, sem descaracterizá-lo, mas tornando-o matematicamente
tratável.

2.2.2. As etapas de uma atividade de Modelagem Matemática
Há de se levar em consideração a forma de como se dá o desenvolvimento
da Modelagem Matemática. Segundo Bassanezi (2011) esse desenvolvimento
envolve algumas etapas como: a Experimentação (1), a Abstração (2), a Resolução
(3), a Validação (4) e a Modificação (5), representadas no esquema da Figura 2.

Figura 2 - Esquema de uma modelagem: as setas contínuas indicam a primeira
aproximação. A busca de um modelo matemático que melhor descreva o problema torna o
processo dinâmico, indicado pelas setas pontilhadas.
Fonte: BASSANEZI, 2011, p. 27.
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De forma sucinta, descrevemos as etapas propostas por Bassanezi (2011).
1) Experimentação. Obtenção de dados experimentais ou empíricos que ajudam na
compreensão do problema, na modificação do modelo e na decisão de sua validade.
É um processo essencialmente laboratorial e/ou estatístico, além de incluir
atividades elementares, como “medir e fazer contas”.
2) Abstração. Esta á a fase que deverá ocorrer à formação dos Modelos
Matemáticos. É dividida em quatro processos: a) Seleção das variáveis essenciais;
b) Problematização; c) Formulação de hipóteses; d) Simplificação.
3) Resolução. Nesta fase ocorre a obtenção do Modelo Matemático, montado
quando se substitui a linguagem natural por uma linguagem do universo matemático.
O estudo do modelo depende de sua complexidade e pode incluir processos
numéricos. Quando os argumentos conhecidos não são suficientes, novos métodos
podem ser necessários, ou então o modelo deve ser simplificado.
4) Validação. Esta é a fase de comparação entre a solução obtida via resolução do
Modelo Matemático e os dados reais. É um processo de decisão de aceitação ou
não do modelo inicial. O grau de aproximação desejado será o fator preponderante
na decisão.
5) Modificação. Nesta etapa, caso o grau de aproximação entre os dados reais e a
solução do modelo não seja aceito, deve-se modificar as variáveis ou a lei de
formação e com isso o próprio modelo original é modificado e o processo se inicia
novamente.
6) Aplicação. A modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões,
explicar e entender; enfim, participar do mundo real com capacidade de influenciar
em suas mudanças.
Bassanezi (2002) considera mais relevante num processo de Modelagem o
caminho percorrido ao resultado final, ao modelo bem sucedido. Para o autor as
etapas seguidas pelo educando durante o processo de Modelagem permitem que o
conteúdo matemático seja sistematizado e aplicado. Mais importante que os
modelos obtidos, são o processo utilizado, as discussões sobre os objetos
matemáticos envolvidos e também sobre as situações não matemáticas envolvidas,
a análise crítica e a sua inserção no contexto sociocultural.
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2.2.3. A Modelagem Matemática como metodologia de Ensino/Aprendizagem
da Matemática
Diversos pesquisadores tem se dedicado a realização de atividades, em sua
maioria em forma de projetos integrados às aulas, utilizando a Modelagem
Matemática como uma opção pedagógica para o Ensino/Aprendizagem da
Matemática, podemos citar trabalhos de Barbosa (1999); Skovsmose (2001); Kehle
e Lester (2003); Santos (2012); Rosa e Orey (2012); Stahl et al. (2013) entre outros,
objetivando despertar maior interesse dos alunos pela matemática ampliando,
assim, seus saberes.
D’Ambrósio (1989) aponta que, ao analisar e resolver problemas que
envolvem temas reais por meio da Modelagem Matemática, o educando percebe a
utilidade da matemática no cotidiano e se torna mais crítico, colocando em prática e
reconhecendo os significados dos conceitos já trabalhados. Bassanezi (2002)
lembra que a utilização da Modelagem Matemática nas aulas de matemática pode
auxiliar o aluno na estruturação do pensamento, do raciocínio e na maneira de agir.
Dessa forma, o ensino poderá contribuir para uma formação autônoma de cidadãos
atentos aos diferentes problemas que terão de ser enfrentar no cotidiano.
Corroborando com as ideias dos autores mencionados anteriormente,
Barbosa (2003) cita alguns argumentos (Figura 3) que vem reforçar iniciativas de
incluir a Modelagem Matemática no currículo escolar.
Motivação: alunos mais motivados por perceberem a aplicabilidade da matemática que
aprendem na escola.
Facilitação da Aprendizagem: alunos teriam mais facilidade em compreender as
ideias matemáticas, já que poderiam conectá-las a outros assuntos.
Preparação para utilização da matemática em diferentes áreas: oportunidade dos
alunos em aplicar a matemática em diferentes situações, desejável para aplicação
em fênomenos presentes no cotidiano e do mundo do trabalho.
Desenvolvimento das habilidades gerais de exploração: os alunos desenvolveriam
habilidades gerais e investigação.
Compreensão do papel sociocultural da matemática: os alunos analisariam como a
matemática é utilizada nas práticas sociais.

Figura 3 - Argumentos para utilização da Modelagem Matemática no currículo escolar
Fonte: Adaptado de Barbosa (2003).
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Para Almeida e Dias (2004) a Modelagem Matemática apresenta-se como
uma atividade onde a cooperação é uma constante, e esta desempenha papel
fundamental na construção do conhecimento. Segundo Rosa e Orey (2007) os
modelos matemáticos são elaborados em um ambiente de aprendizagem ativo, onde
imperam as práticas discursivas e as interações sociais. As interações sociais que
ocorrem nesse ambiente são responsáveis pelas trocas e conversões de
conhecimentos, oriundas de experiências vividas e conhecimentos prévios de
professores e alunos (ROSA;OREY, 2012).
Vertuan (2007) destaca a importância de se trabalhar a Modelagem
Matemática de forma gradativa, intensificando no decorrer das atividades, fazendo
com que os educandos se acostumem aos poucos com o ambiente de Modelagem
na sala de aula, já que os mesmos, em sua maioria, são acostumados com métodos
de aprendizado menos ativos, com aulas discursivas e expositivas, com rara
interação entre os participantes e escassa discussão sobre as situações e
problemas apresentados.
Acreditamos, assim como, Rosa e Orey (2012, p. 262) que essa tendência de
ensino que proporciona ao aluno discutir situações do cotidiano e o ajuda a
reconhecer nelas a matemática que aprende na escola, poderá contribuir de maneira
significativa na motivação em relação ao estudo, na transformação de um cidadão
atuante na sociedade, entendendo melhor a realidade que o cerca, possibilitando ao
aluno a “liberdade de propor, desenvolver, criar, elaborar e modelar as ideias que
são necessárias para a construção do próprio conhecimento matemático”.
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3. A PESQUISA DESENVOLVIDA
Neste capítulo discorremos a respeito das abordagens qualitativa e
quantitativa. Traremos informações a respeito da análise de conteúdo, bem como
seus tipos enfocando o processo analítico da mesma.

3.1. Pesquisa Qualitativa
De acordo com Flick, Kardorff e Steinke (2000) a pesquisa qualitativa é
fundamentada em textos, ou seja, a coleta de dados gera textos, que terão de ser
interpretados e explicados com a utilização de diferentes técnicas analíticas. Nesse
contexto, a pesquisa qualitativa passa a ser entendida como uma forma para se
compreender melhor os significados e marcos situacionais que os pesquisadores
tanto buscam entender.
Para Bicudo (2012) pesquisa qualitativa é a modalidade em que,
[...] privilegiam-se descrições de experiências, relatos de
compreensões, respostas abertas a questionários, entrevistas com
sujeitos, relatos de observações, e outros procedimentos que deem
conta de dados sensíveis, de concepções, de estados mentais, de
acontecimentos, etc (p.17).

Segundo Bardin (1977, p. 115), o que “caracteriza a análise qualitativa é o
fato de a inferência – sempre que realizada – ser fundada na presença do índice
(tema, palavra, personagem, etc.), e não sobre a frequência de sua aparição, em
cada comunicação individual”. Graneheim e Lundman (2003) acrescentam que em
uma análise de conteúdo qualitativa o real pode ser interpretado de diferentes
modos e o entendimento depende de interpretação subjetiva.
Para Strauss e Corbin (2008, grifo nosso), na pesquisa qualitativa existem
três componentes fundamentais: os dados, colhidos por meio de várias fontes; os
procedimentos usados para interpretar e organizar os dados e os relatórios que
podem ser escritos e verbais. Garnica (2001, p. 42) lembra que em abordagens
qualitativas de pesquisa, “não há modelos fixos, não há normatização absoluta, não
há a segurança estática dos tratamentos numéricos, do suporte rigidamente exato. É
investigação que interage e, interagindo, altera-se”.
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Silva e Fossá (2013) lembram que os dados que provém de pesquisas de
abordagem qualitativa, merecem um critério de análise, diferente daqueles dados
oriundos de estudos de abordagem quantitativa. Para Bardin (1977, p. 115), “pode
funcionar sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais discriminantes, visto
não estar ligada, enquanto análise quantitativa”.
Entendemos que a abordagem qualitativa se constitui como opção
metodológica face às possibilidades que oferece para o estudo dos significados
atribuídos pelos alunos nas discussões coletivas sobre as formas de como resolver
as situações-problemas apresentadas e também por ser caracterizada pelo contato
direto do pesquisador com a realidade investigada. Exige do pesquisador a
capacidade de estabelecer confiança entre o grupo, por este motivo, optamos pela
análise qualitativa como meio de análise nesta pesquisa.

3.1.2. Pesquisa Qualitativa X Pesquisa Quantitativa
Segundo Günther (2006), o que diferencia a pesquisa qualitativa da
quantitativa é a relação de interação dinâmica entre o pesquisador e o objeto de
estudo. Para o autor, em uma pesquisa de abordagem quantitativa, dificilmente se
escuta o participante após a coleta, assim como, crenças e valores pessoais não
são consideradas fontes de influência no processo. Diferentemente da abordagem
qualitativa, quando há um envolvimento emocional do pesquisador com o seu tema
de investigação. Ainda, segundo o autor, outro fator a ser considerado nesse
contexto de diferenças, está relacionado às variáveis. Em uma pesquisa qualitativa
todas elas são entendidas como relevantes, enquanto que na pesquisa quantitativa
busca-se ter um domínio sobre o assunto, procurando reduzir ou eliminar influências
de variáveis interferentes e irrelevantes. Entre essas variáveis podem estar às
particularidades do pesquisador, como, seus valores, ou outros atributos que não se
aplicam naquele momento da pesquisa.
A respeito da opinião de pesquisadores sobre a utilização das abordagens
Demo (2001) observa a existência de muitas discussões atualmente, apesar de não
haver separação entre ambas na pesquisa científica. Muitos pesquisadores,
considerados da linha quantitativista, veem a pesquisa qualitativa com carência de
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objetividade, rigor e controle científico (SANTOS FILHO, 2001). Tal postura requer,
no entanto, cuidado na questão de julgamentos, é fato que as diferenças existem, no
entanto, se percebe que as mesmas não são excludentes, mas, que se
complementam e a escolha por uma ou outra abordagem, está associada
diretamente aos objetivos e finalidades de cada pesquisa (QUEIROZ, 2006).
Stahl (2003) lembra que algumas questões podem ser investigadas utilizandose a abordagem quantitativa, outras podem exigir focos diferentes e assim
necessitar de uma abordagem de sentido qualitativo. Para Richardson (1942 apud
Sthal, 2003 p.15),
[...] o aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente
até mesmo nas informações colhidas por estudos essencialmente
quantitativos, não obstante perdem o seu caráter qualitativo quando
são transformadas em dados quantificáveis, na tentativa de
assegurar a exatidão no plano de resultados.

Freitas e Jabbour (2011, p. 9) acreditam que não há empecilho na utilização
de duas abordagens, iniciando a investigação com uma pesquisa qualitativa e
finalizando a investigação, validando as evidências obtidas por meio de uma
pesquisa quantitativa. Para os autores, a “combinação metodológica é considerada
uma forma robusta de se produzir conhecimentos, uma vez que se superam as
limitações de cada uma das abordagens tradicionais (qualitativa e quantitativa)”. O
importante, ainda segundo os autores, é a utilização da abordagem que melhor
contribua para a compreensão do fenômeno estudado.

3.2. Análise do Conteúdo
A análise de produções escritas pelos alunos em atividades de matemática
tem sido estudada por vários autores, como mencionado anteriormente no capítulo
2. Dessa forma, entendemos ser relevante a escolha do método e das técnicas
empregadas na análise dos dados textuais levantados durante a pesquisa. De
acordo com Campos (2004, p. 611), essa escolha deve “proporcionar um olhar
multifacetado sobre a totalidade dos dados recolhidos”, isto devido a grande
quantidade de significados conferidos aos mesmos. Freitas e Janissek (2000, p. 8 e
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9) reforçam essa opção, para os autores a “riqueza de análise só pode ser atingida
com a variação e a aplicação conjunta de diferentes técnicas”, assim como,
“recursos que permitem a exploração adequada dos dados qualitativos por meio de
procedimentos sistematizados que assegurem a qualidade e mesmo a originalidade
das descobertas”.
Para Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa privilegia diversas
práticas metodológicas que permitem ao pesquisador transitar por diversos campos
durante a pesquisa. Para analisar e tratar os dados deste trabalho, optamos por
utilizar a Análise de Conteúdo que oferece aos pesquisadores, maneiras de analisar
as produções a partir de códigos, categorias e inferências, permitindo um olhar
sobre o todo, amplificando as maneiras de percepção de como ocorre o processo de
construção do conhecimento em matemática entre os educandos diante de um
problema real, em discussões num ambiente virtual.
Bardin (1977 apud Santos e Dalto, 2012), lembra que muitos autores que
analisam produções escritas empregam a Análise de Conteúdo. Especialmente em
pesquisas que envolvem a exposição de modos como os educandos lidam com a
matemática, buscando a partir disso, a construção de inferências sobre seus
conhecimentos, em processos recursivos de construção de unidades de análises e
categorizações, despontando, dessa forma, como um método de tratamento da
informação contida nas mensagens.
A professora da Universidade de Paris V, Laurence Bardin aplicou as técnicas
de Análise de Conteúdo na investigação em psicossociologia e nos estudos das
comunicações de massas. Seu livro “Analyse de Contenu” editado em 1977, ainda
que pareça ultrapassado, por datar de mais de 30 anos, enquadra-se perfeitamente
na atualidade, talvez por esse motivo o livro tenha sido revisado e reeditado
recentemente. É considerado como um manual metodológico que tem sido utilizado
por vários pesquisadores, como: Dalto (2007); Alves (2006); Viola dos Santos (2007);
Mozzato e Grzybovski (2011), entre outros, em diversas áreas.

Segundo Bardin (2011), o método de Análise de Conteúdo representa,
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (p. 47).
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Para a autora, a análise do conteúdo procura conhecer o significado que está
por trás de cada palavra, se aplica a discursos variados que apresentam constante
reformulação, os indicadores expostos podem seguir vários caminhos que podem
ser de natureza quantitativa ou qualitativa.
Durante a execução do processo de Análise de Conteúdos, Bardin (2011)
sugere seguir algumas etapas. No que tange à organização, no entendimento da
autora, a mesma gira em torno de três polos cronológicos, identificados na Figura 4.

Organização de uma
análise

Pré-Análise

- Fase

de organização;

- Escolha dos documentos a
serem submetidos à análise;
- Formulação das hipóteses e
dos objetivos;
- Elaboração de indicadores
que fundamentem a
interpretação final.

Exploração do
Material

Definição das
categorias e da
codificação.
Operações de
codificação,
desconto ou
enumeração em
função das técnicas
previamente
formuladas.

Tratamento dos

resultado obtidos e
interpretação

Uso de operações que permitem
estabelecer quadros de resultados,
diagramas, figuras e modelos os quais
condensam e põem em relevo as
informações fornecidas pela análise.
Resultados são tratados de maneira a
parecerem significativos e válidos para a
partir de então, propor inferências e
adiantar interpretações de acordo com os
objetivos previstos ou até mesmo
descobertas inesperadas.

Figura 4 - Polos Cronológicos de organização de uma análise
Fonte: Adaptado de Bardin (2011).

3.2.1. Os Tipos de Análise de Conteúdo
Nas aplicações atuais da análise de conteúdo, Hsieh e Shannon (2005)
identificam três abordagens distintas: a Convencional, a Direta e a Somativa.
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3.2.1.1. Análise de Conteúdo Convencional
Segundo Hsieh e Shannon (2005), a análise de conteúdo convencional é
geralmente usada como um desenho de estudo, cujo objetivo é descrever um
fenômeno, apropriada especialmente quando a teoria ou a literatura de pesquisa
existente sobre o mesmo é limitada.
Para Tesch (1990 apud Hsieh e Shannon, 2005), a análise dos dados deve
começar com leitura minuciosa, e se repetir por várias vezes para atingir a imersão e
obter o sentido do todo, como seria ler um romance, sobretudo quando a coleta dos
dados se dá por meio de entrevistas ou perguntas abertas. O pesquisador, neste
caso, destaca palavras que aparecem no texto para capturar pensamentos ou
palavras-chave, para então, tomar nota de suas primeiras impressões e
pensamentos, ou seja, fazer uma análise inicial (HSIEH;SHANNON, 2005). A partir
das palavras-chave, ocorre a criação de códigos e categorias ou mesmo,
dependendo do propósito da investigação, o pesquisador pode decidir pela
identificação

das

relações

entre

categorias

ou

criação

de

subcategorias

(MORSE;FIELD, 1995 apud ROSSI; SERRALVO; JOÃO, 2014) .

3.2.1.2. Análise de Conteúdo Direta
O objetivo de uma análise de conteúdo direta é fazer validar ou expandir
conceitualmente um quadro teórico ou uma teoria, é um método dedutivo, utilizado,
geralmente quando a teoria empregada é incompleta a respeito do fato, ou pode-se
favorecer de uma investigação mais profunda (POTTER e LEVINE-DONNERSTEIN,
1999, MAYRING, 2000 apud ROSSI; SERRALVO; JOÃO, 2014). Para esses
autores, ela é mais elaborada que a convencional.
Nessa abordagem, teorias ou pesquisas anteriores existentes podem ajudar o
pesquisador a focar a questão de pesquisa, fornecer previsões sobre as variáveis de
interesse ou sobre relações entre variáveis, ajudando-o a determinar o esquema de
codificação inicial (HSIEH; SHANNON, 2005).
Kaid (1989 apud Hsieh e Shannon, 2005) cita sete passos que devem ser
seguidos quando se opta por esta modalidade de análise, apresentados na Figura 5:
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Formulação das questões de pesquisa a serem respondidas
Seleção da amostra a ser analisada
Definição das categorias a serem aplicadas
Delineamento do processo de codificação (treinamento do codificador)
Implementação do processo de codificação
Determinação da confiabilidade
Análise dos resultados
Figura 5 - Passos para uma análise de conteúdo qualitativa direta
Fonte: Adaptado de Hsieh; Shannon (2005).

3.2.1.3. Análise de Conteúdo Somativa
A abordagem somativa numa análise do conteúdo qualitativa é distinta das
duas citadas anteriormente, nesse tipo de abordagem, o pesquisador inicia
identificando certas palavras ou conteúdo no texto com o objetivo de compreender o
contexto, não analisa os dados como um todo e sim, palavras isoladas ou
relacionadas a algum conteúdo específico (HSIEH; SHANNON, 2005).
Kondracki e Wellmann (2002 apud ROSSI; SERRALVO; JOÃO, 2014)
ressaltam que as palavras selecionadas pelo pesquisador são quantificadas, com o
propósito de explorar usos de conceitos e ou palavras, dando ao pesquisador a
oportunidade de transformá-la em uma pesquisa quantitativa, se caso optar por
parar naquele momento, focando na contagem de frequência de palavras ou
conteúdos específicos.

3.3. Delineamento do Processo Analítico
Esta seção objetiva discorrer sobre o processo da análise dos registros
escritos, sob as orientações presentes na Análise de Conteúdo de Bardin (2011).
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Nos reportaremos às Palavras-Chave, a Codificação e a criação das Categorias de
análise.

3.3.1. Palavras-chave e Codificação
De acordo com Bardin (1977) todas as palavras do texto podem ser levadas
em consideração, ou podem-se reter unicamente as palavras-chave ou ainda como
ela se refere às palavras-tema, atribuindo relações com a mensagem ou
possibilitando que se faça inferência de conhecimento a partir da mesma. Para
Lüdke e André (1986) o importante é a exploração do contexto em que o registro
ocorre levando em consideração a natureza do problema ou questões específicas da
pesquisa.
Escolhidas as palavras-chave, o próximo passo da análise são as operações
de codificação e criação das categorias. Segundo Bardin (1977, p. 103) a
codificação “corresponde a uma transformação, efetuada segundo regras precisas,
dos dados brutos do texto”. Representa o conteúdo, ou seja, sua expressão e, é
capaz de ilustrar as características do texto que podem servir de índice. Ainda, de
acordo com a autora, a codificação envolve três escolhas, o recorte, a enumeração e
a classificação e agregação, como apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 - Escolhas da Codificação
Recorte

Enumeração

Escolha das unidades:
-

Unidades

palavras,
personagens,

de

Escolha

registro:

temas,

são

objetos,

acontecimentos,

das

contagem.
correspondência

regras

Classificação e Agregação
de

Estabelecem
entre

a

presença, à frequência, a

documentos, entre outros.

intensidade, a distribuição, a

- Unidades de Contexto: usadas

associação da manifestação

para compreender a unidade de

da linguagem e de variáveis

registro.

inferidas, não linguísticas.

Frase

para

a

compreensão de uma palavra ou
um parágrafo para a compressão
de um tema, por exemplo.

Fonte: Adaptado de Bardin (1977).

É a escolha das categorias.
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Weber (1990 apud Hsieh e Shannon, 2005) aponta que o sucesso de uma
análise de conteúdo depende em grande parte do processo de codificação e
consiste em organizar amplas coleções de textos em menor número de categorias.
Segundo Hsieh e Shannon (2005), a codificação se inicia com a criação de
estratégias que irão depender da questão de pesquisa. Para as autoras se o objetivo
for identificar todas as instâncias de um fenômeno, pode ser útil ler e destacar todo o
texto,

em

seguida

codifica-se

todos

os

destaques,

utilizando

códigos

predeterminados. O que não é possível ser classificado com o esquema de
codificação inicial deve-se dar um novo código. Outra estratégia proposta pelas
autoras

consiste

em

iniciar

a

codificação

imediatamente

com

códigos

predeterminados e com relação aos dados que não podem ser codificados devem
ser identificados e analisados mais tarde para determinar se representam uma nova
categoria ou subcategoria de um código existente.

3.3.2. Categorias
Para Lüdke e André (1986), o processo de categorização não é considerado
tarefa fácil. As categorias iniciais podem ser modificadas ao longo do estudo, num
processo dinâmico, advindo de leituras e releituras dos registros e do confronto
constante entre teoria e empiria. As autoras lembram ainda que não existem regras
fixas nem procedimentos padronizados para sua criação, porém, acreditam que
tendo um quadro teórico consistente auxiliará na seleção mais segura e relevante.
Segundo Bardin (2011), a categorização consiste em classificar os elementos
de um conjunto, por diferenciação, e seguidamente, por reagrupamento segundo o
gênero com critérios previamente definidos. As categorias são as rubricas ou
classes que coligam um grupo de elementos (unidades de registro), que possuem
atributos ou características em comum.

É um processo do tipo estruturalista e

comporta duas etapas: o inventário (isolam-se os elementos) e a classificação
(repartem-se os elementos de forma a manter uma organização em relação às
mensagens).
A principal finalidade da categorização é a de fornecer uma representação
simplificada das informações iniciais.

Pode integrar dois processos inversos:
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quando o sistema de categorias é fornecido e quando não é fornecido. No primeiro
devem-se separar os elementos da melhor maneira encontrada e no segundo se faz
a classificação analógica e progressiva dos elementos (BARDIN, 2011).
A categorização evidencia um caminho de ordenação da realidade
investigada, Bardin (2011) identifica algumas das especialidades que uma boa
categoria deve possuir:
- exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma categoria.
- homogeneidade: é necessário que se estabeleça uma dimensão na análise.
- pertinência: as categorias devem estar relacionadas às finalidades da
investigação, ou seja, estar de acordo com os objetivos, com as questões
norteadoras da pesquisa e com o referencial teórico.
- objetividade e fidelidade: as diferentes partes de um mesmo material devem
ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias
análises.
- produtividade: fornecer resultados produtivos em índices de inferências, em
hipóteses novas e em dados exatos.
Meireles e Cendón (2010, p. 79) lembram que selecionadas com cuidado as
categorias podem “gerar indicações produtivas para o processo de inferência,
contribuindo para que as interpretações possam espelhar resultados validados pelo
método”.
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4. RELATO DA PESQUISA
Neste capítulo abordaremos a respeito das atividades realizadas no decorrer
da pesquisa, dos participantes, da caracterização do ambiente onde a mesma se
desenvolveu e dos projetos desenvolvidos.

4.1. A condução das Atividades
A presente pesquisa foi desenvolvida com duas turmas de 2º ano dos Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio de Eletrotécnica e Química do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFF campus Itaperuna.
O município de Itaperuna está localizado no noroeste do estado do Rio de
Janeiro, e dista cerca de 300 km da capital. Sua população segundo dados do IBGE
em 2010 foi de 95876 habitantes, se destaca como maior e um dos mais
desenvolvidos municípios do noroeste fluminense.
Com relação à hidrografia, assunto abordado em um dos projetos de nosso
estudo, Itaperuna possui uma área territorial banhada pelas águas de dois
importantes rios, o Muriaé, responsável pelo abastecimento da água consumida na
cidade e do Rio Carangola. O Rio Muriaé nasce no município de Mirí, na Zona da
Mata Mineira e deságua no rio Paraíba do Sul, nas proximidades do município de
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Apresenta 250 km de extensão e tem
como principais afluentes os rios Glória e Carangola. O Rio Carangola, com 130 km
de extensão, nasce no município de Orizânia, também na Zona da Mata Mineira e
deságua no rio Muriaé, dentro da sede do município de Itaperuna.
Nossa pesquisa contou com a participação de 47 alunos, sendo 25 do curso
de Eletrotécnica e 22 do curso de Química.
Foram trabalhadas duas situações-problemas, as quais denominamos
Projetos. As turmas foram divididas em grupos, a turma de Eletrotécnica em grupos
de cinco, seis elementos e a turma de Química em grupos de seis elementos, por
afinidades e também pela facilidade de trabalho. Os alunos foram cadastrados na
Plataforma Moodle por meio do IFF e assim puderam ter acesso aos fóruns de
discussões, realizando interações com os demais colegas sobre possíveis maneiras
para solucionar as situações-problemas contextualizadas apresentadas pela
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professora pesquisadora. Foi adotada como postura não interferir nas discussões, a
não ser que fosse solicitada ajuda. Ressaltamos que em contato com a professora
da turma, ao explanarmos sobre nossa pesquisa a mesma mostrou interesse e
relatou nunca ter utilizado esta metodologia em suas aulas.
Os alunos foram informados de que se tratava de uma pesquisa para a
dissertação de mestrado, que suas interações no AVA seriam observadas e
monitoradas e também que a partir de seus acessos seriam gerados relatórios para a
realização do presente estudo. Esclarecidas às dúvidas, os participantes se dispuseram
a assinar um termo de Consentimento para uso das informações no presente trabalho.
O Quadro 7 apresenta o Cronograma das Atividades desenvolvidas nas turmas
durante o período de desenvolvimento da pesquisa, no ano letivo de 2015.
Quadro 7 - Cronograma de Atividades
Cronograma de Atividades
Atividades

Data
20/02/15

Contato com Administradores EaD do IFF campus Campos-Centro.

26/02/15

Cadastro dos alunos do curso de Eletrotécnica na plataforma.

27/02/15

Capacitação dos alunos de eletrotécnica para uso da plataforma e
apresentação do trabalho.

02/03/15 a 02/04/15

Desenvolvimento do Projeto I. (Aplicado na turma de Eletrotécnica)

23/04/15

Cadastro dos alunos do curso de Química para uso da plataforma.

24/04/15

Capacitação dos alunos de química para uso da plataforma e apresentação
do trabalho.

04/05/15 a 04/06/15

Desenvolvimento do Projeto II. (Aplicado na turma de Química).

Fonte: dados da pesquisa.

Durante o período de nossas investigações (desenvolvimento dos projetos),
em especial do Projeto I, aplicado na turma de Eletrotécnica, a escola encontrava-se
próximo ao final de período letivo. Devido às greves o calendário encontrava-se em
atraso, os alunos estavam preocupados com as provas que teriam que realizar e
notas que estavam “precisando” e por este motivo muitos não participaram das
interações.

Percebemos

também

que

grande

parte

dos

educandos,

aproximadamente 40% da turma, não mostrou interesse em participar das
atividades. Diante desse fato optamos por não aplicar o Projeto II nesta turma. No
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mês de abril, já tendo iniciado o ano letivo de 2015, realizamos a apresentação do
Projeto II à turma de Química.
Como o objetivo é analisar a produção escrita dos alunos, primeiramente,
após o término da aplicação dos projetos, de posse dos registros escritos, que
constituíram o corpus da pesquisa partimos para o processo de pré-análise dos
documentos referentes às interações.
Tendo como base a fundamentação teórica adotada, partimos para a escolha
dos registros escritos a serem submetidos à análise. Observamos que as discussões
dos grupos referentes ao Projeto I eram pouco representativas, uma vez que
apresentavam limitadas interações não exibindo trabalho colaborativo significativo,
optamos, assim, analisar os registros escritos de todos os grupos referentes a este
Projeto. Com relação ao Projeto II constatamos que os enfoques dos três grupos
eram similares em termos de trabalho colaborativo, dessa forma, escolhemos
analisar um dos grupos por ser o único a ter construído um modelo de modo a
solucionar o problema proposto, por entendermos que trazia discussões mais ricas e
que poderiam acrescentar mais dados as nossas inferências e interpretações.
Em segundo momento, realizamos os procedimentos de leituras dos registros
escritos escolhidos para análise e em cada uma dessas leituras, interpretações,
algumas vezes diferentes da anterior eram construídas, assim, esta fase se
caracterizou pela busca de indicadores que fundamentassem a nossa interpretação
final. Encerrando esta fase foram destacadas dos textos palavras, ou frases,
evidenciadas por Bardin como sendo as palavras-chave ou palavras-tema.
No terceiro momento de nossa análise passamos pelo processo de
codificação,

onde

as

palavras-chave

foram

classificadas,

tendo

como

especificidades significados e relações, dando origem aos códigos. Em seguida, os
códigos foram agrupados, criando-se assim as categorias. Esses procedimentos são
característicos da análise de conteúdo convencional. Optamos por esta abordagem
por consideramos, dentre as três citadas no capítulo três (item 3.2.1), a que melhor
se identifica com o objetivo de nosso estudo.
A análise das produções escritas será apresentada posteriormente,
embasadas nas categorias criadas. Na seção, partes das mensagens trocadas pelos
educandos no desenvolver das atividades de resolução serão expostas. Os registros
escritos são exibidos da forma como foram naturalmente produzidos e trocados no
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fórum de discussões. Por questões de praticidade omitiremos a hora de postagem
das mensagens. No intuito de preservar a privacidade dos alunos e manter o sigilo
de suas identidades, os mesmos serão identificados por letras, mesmo tendo havido
a permissão de todos para que seus próprios nomes fossem mencionados.
Utilizaremos letras diferentes para que o leitor possa perceber os diferentes sujeitos
que escrevem.
No que diz respeito à determinação das inferências, sabemos que elas não
são únicas. Vale lembrar que este é um processo eminentemente interpretativo e
depende do pesquisador. Pesquisadores com diferentes pressupostos teóricos
poderiam chegar a resultados diferentes trabalhando com os mesmos dados.

4.2. Projetos Desenvolvidos
O Projeto I apresentado no Quadro 8 é adaptação de uma atividade aplicada
por Martins e Cunha (2010), envolve o conteúdo de função quadrática.
Quadro 8 - Projeto I
Construção de cobertura metálica.
Gostaríamos de construir uma cobertura metálica sobre a piscina do IFF de Itaperuna em forma de
curva. Sabendo-se que cada telha da estrutura metálica mede 1,10m por 0,60m, e seu custo unitário
é de R$ 203,90, quanto seria gasto para realizar essa cobertura somente com relação às telhas?

Fonte: dados da pesquisa.

O Projeto II apresentado no Quadro 9 é adaptação de uma questão
trabalhada por Meyer e Sthal (2005), envolve conteúdo de funções do 1º grau.
Quadro 9 - Projeto II
Recursos Hídricos
a) Considerando que uma pessoa consome por dia, em média, 200 litros de água para as suas
atividades diárias, a cidade de Itaperuna poderá suprir sua necessidade de água potável para sua
população no ano de 2050?
b) Considerando que uma pessoa produz por dia, em média, 160 litros de esgoto, a cidade de
Itaperuna terá condições, de tratar este esgoto, assim como dar a ele uma destinação final, também
para o ano de 2050?

Fonte: dados da pesquisa.
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A aplicação dos projetos incluiu três etapas em seu processo de execução em
cada turma, sendo em épocas distintas para cada uma.
I) Divisão dos grupos: a turma de Eletrotécnica ficou dividida em cinco grupos
com cinco e/ou seis elementos cada. A turma de Química ficou dividida em
três grupos com seis elementos cada.
II) Capacitação dos alunos para utilização da Plataforma e Apresentação dos
Projetos.
III) Desenvolvimento dos Projetos: foram determinados os prazos para a
realização das atividades. Turma de Eletrotécnica no período de 02/03/15 a
02/04/15 para desenvolvimento do Projeto I. Turma de Química no período de
04/05/15 a 04/06/15 para desenvolvimento do Projeto II.

5. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Como já apontado, a presente pesquisa foi desenvolvida segundo uma
abordagem qualitativa. O processo metodológico de análise se deu por meio de
categorizações dos termos alusivos às palavras-chave levantadas a partir de dados
extraídos dos fóruns de discussões, referentes às situações-problemas trabalhadas.
Os termos foram agrupados e organizados em torno de códigos, segundo a
metodologia preconizada pela

análise de conteúdo, de Laurence Bardin,

mencionado anteriormente no capítulo três. O indicador principal, para essa etapa
de análises, foram os temas em consonância com a questão de pesquisa que
norteiam nosso trabalho, procurando estabelecer categorizações a partir dos
códigos e palavras-chave.
Para tanto, passamos à apresentação final do processo dos dois Projetos.
Nossa intenção na apresentação dos dados é transcrever as discussões relativas
aos resultados significativos levantados, produzindo inferências e considerações, a
partir das maneiras de como os alunos resolveram os problemas, assim como, do
desenvolvimento de ideias, do raciocínio matemático, de quais ideias e raciocínios
foram evidenciados.
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5.1. Análise de Conteúdo do Projeto I
Neste projeto, como já descrito, foram analisados os registros escritos de
cinco grupos. Após a realização de leituras das produções dos alunos realizamos a
escolha das palavras-chave que são, como indica Bardin (1977), os índices
recortados dos textos para serem confrontados e submetidos à classificação em
categorias, após a codificação. As palavras-chave são expostas na Figura 6.

Figura 6 - Palavras-Chave emergentes do Projeto I
Fonte: dados da pesquisa.

De posse das palavras-chave passamos para a fase da criação dos códigos,
para tanto, agrupamos as mesmas por significados e relações. Foram estabelecidos
cinco códigos: Cálculos, Medidas, Fórmulas, Discussões/ Conceitos específicos e
Reflexões,

estes

estão

apresentados

na

Figura

7.
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Figura 7 - Códigos emergentes das palavras-chave do Projeto I
Fonte: dados da pesquisa.
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A partir da criação dos códigos, instituindo relações passamos ao
estabelecimento de três categorias, identificadas na Figura 8.

Figura 8 - Categorias emergentes dos códigos do Projeto I
Fonte: dados da pesquisa.

Na categoria “Estratégias Utilizadas para a resolução”, procuramos identificar
e destacar as decisões e recursos utilizados pelos educandos durante a resolução
da situação-problema proposta, presentes nas interações realizadas pelos mesmos.
A categoria foi dividida em quatro subcategorias, expostas na Figura 9.
Interpretamos que os alunos iniciaram organizando os dados, selecionando
informações e variáveis relevantes, recorreram à pesquisa, buscas por fórmulas e
realizaram o esboço da cobertura da piscina.
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Categoria

Organização dos dados seleção
de informações/variáveis
relevantes

Pesquisas em várias fontes
Estratégias Utilizadas para a
resolução
Busca por fórmulas

Desenho do telhado

Figura 9 - Estratégias utilizadas para a resolução – Subcategorias
Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar I do Governo
Federal, no ensino de Matemática é relevante se pensar sobre os significados do
conhecimento matemático e como este se relaciona com o processo de
Ensino/Aprendizagem, assim como, sobre o papel que a linguagem matemática
desempenha neste processo (MEC, 2007). Nesse sentido, ao investigarmos como
ocorre o processo de construção de conhecimentos em matemática dos educandos
ao resolverem o problema da cobertura da piscina, verificamos que nas interações
os mesmos tentam organizar os dados primeiramente, selecionando informações
relevantes. Todos os grupos mencionam sobre a necessidade de se calcular a área
da piscina, como podemos observar, por exemplo, em:
Grupo 1
F (14 mar): Acho que deveríamos começar medindo a área total da
piscina.
Grupo 2
AL (14 mar): Primeiro temos que saber as medidas da piscina do IFF
para fazermos a área

Grupo 3:
IA (14 mar): [...] teríamos que medir aquela piscina,[...] só calcular
quantas telhas seriam suficientes para preencher, a área do
retângulo (formato que o teto assumiria).
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Grupo 4:
J (15 mar): Temos que calcular a área da piscina.[...] sabemos
também que a piscina mede 12m x 25m
Grupo 5:
D (14 mar): [...] primeiro teremos que medir a área toda da piscina

As opiniões, no entanto, ficam confusas e divergem quanto ao cálculo da área
dessa cobertura, pelo motivo de ser em forma de curva, como podemos identificar,
nas mensagens trocadas em:
Grupo 1
F (14 mar): Devemos pegar as medidas da telha, descobrir a área
que ela ocuparia, e pegar a área total da piscina, sobre a área de
cada telha. Mas tem um problema! Como faríamos para saber a
medida certa quanto a curva?
Grupo 2
AL (14 mar): Depois que a área da piscina for encontrada, faremos a
área da telha [...]. Depois dividimos a área da piscina/área da telha e
saberemos quantas telhas será necessário para estrutura metálica.
A (14 mar): Concordo AL, porém será que pelo formato da superfície
para piscina ser em forma de curva, poderíamos usar a área de um
retângulo?
Grupo 3
IA (14 mar): só sei fazendo calculo, mas mesmo assim, teriamos que
medir aquela piscina, daí é facil, só calcular quantas telhas seriam
suficientes para preencher, a area do retangulo (formato que o teto
assumiria).
G: seria complicado para nós medirmos os valores em forma de
curvatura, teríamos que fazer diversos cálculos para saber o material
que seria necessário para cobrir a piscina

Grupo 4
J (15 mar): Sabemos que as medidas da telha são de 1,10m x 0,6m,
e sabemos também que a piscina mede 12m x 25m, só fazer as
contas para saber quantas telhas usaríamos para fazer uma
cobertura reta, porém, a cobertura pedida é uma cobertura curva,
acredito que gastaríamos um pouc mais de telhas, para fazer a
curva, a questão é: quantas?
Grupo 5
E (09 mar): Precisamos medir o tamanho da piscina e quando vai
ficar de sobra em volta, para dar espaço entre a beirada da piscina o
suporte da cobertura
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EM (09 mar): Depois temos que ver como vamos fazer pra calcular o
número de telhas para ficar em forma de curva.

Para Lima (1980, p. 59) “ensino inteligente depende de ensaio e erro, de
pesquisa, da solução de problemas, sem fórmulas prontas”. Outra estratégia
utilizada pelos educandos foi à pesquisa e a busca por uma fórmula para resolução,
que inferimos ser um caminho a ser seguido para se obter um resultado, como
podemos identificar nos registros da aluna do grupo 2:
A (14 mar): Farei algumas pesquisas sobre a área em forma de
curva, mais tarde eu mando algumas ideias sobre o que encontrei
A (14 mar): vou tentar até mais tarde pensar em alguma fórmula de
resolução

A compreensão, pelo aluno, das informações dadas em uma situaçãoproblema, ocupa um lugar de destaque na busca pela resposta. Alguns alunos
optaram por realizar o esboço da cobertura da piscina como forma de visualizar a
conjuntura da situação apresentada para tentar resolver o problema, como
explicitado nas Figuras 10 e 11.

Figura 10 - Esboço da cobertura da piscina
Fonte: alunos, atores na pesquisa.
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Figura 11 - Esboço da cobertura da piscina
Fonte: alunos, atores na pesquisa.

Smole e Diniz (2001) lembram que a utilização do desenho nas
representações matemáticas se apresenta como uma maneira de ajudar na
interpretação do problema e como registo da estratégia de solução. Para as autoras,
o desenho pode se adequar a “qualquer natureza do conhecimento, seja ele
científico, artístico, poético ou funcional” (p. 18).
Romanatto (2011) recorda que na antiguidade, o desenho já era utilizado
como forma de se expressar e se comunicar, os povos utilizavam os símbolos
matemáticos para resolver problemas de seu cotidiano. Para o autor, nesta época,
atitudes representadas pictoricamente serviam para aferir o nível de conhecimento
de uma pessoa.
Em pesquisa realizada no ano de 2009, os pesquisadores José Luis Villegas
Castellanos (Universidade dos Andes, Venezuela), Enrique Castro Martínez e José
Gutiérrez (Universidade de Granada), constataram que quando realizavam
desenhos e representações pictóricas de um problema matemático, os alunos
solucionavam as equações com maior facilidade e rapidez (DZAÌ, 2009). Nesse
sentido, a realização do desenho como estratégia utilizada pelos educandos se
mostra uma boa alternativa, pois pode contribuir para uma melhor compreensão a
respeito da situação na qual estão trabalhando.
Na categoria “Procedimentos utilizados”, analisando as interações, buscando
identificar o desenvolvimento do raciocínio dos educandos, procuramos evidenciar
procedimentos ou atitudes tomadas pelos alunos, enquanto tentam resolver a
situação-problema proposta. A categoria foi dividida em duas subcategorias,
expostas na Figura 12.

categoria
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Troca de ideias / discussões
de conceitos específicos
Procedimentos
utilizados
Construção de modelos

Figura 12 - Procedimentos utilizados – Subcategorias
Fonte: dados da pesquisa.

Podemos perceber que durante as trocas de ideias, os mesmos discutem
sobre conceitos específicos, como as propostas apresentadas por dois integrantes
do Grupo 1 quando um sugere calcular o comprimento do arco e o outro pensa em
usar a fórmula do setor circular para chegar a algum resultado relacionado ao ângulo
de curvatura do telhado, como exibido nas mensagens trocadas, em:
Grupo 1
I (14 mar): Será que deveríamos aplicar o cálculo do comprimento do
arco de uma curva?
F (14 mar): Talvez. Fazer a curva com a telha, faria ela perder um
pouco de sua medida. Então teríamos que saber a medida de uma
telha curva, aí então moldaríamos a partir disso, toda a cobertura.
S (14 mar): Podemos descobrir o comprimento das telhas através da
fórmula do setor circular.
I (14 mar): É importante certificarmos se a telha é flexível
suficientemente para atingir a demanda necessária para se obter
uma curva.
F (14 mar): Mas é necessário que a telha seja curva, para fazer um
ângulo menor que o de 180º no ponto mais alto da cobertura. A partir
disso, as telhas poderiam vir retas até as extremidades da piscina.
S (14 mar): Mas se o telhado for planejado de acordo com o esboço
o angulo seria menor do que 180 e as telhas não teriam de ser tão
flexíveis. Já que as telhas estão em um angulo definido a partir das
vigas que a sustentam, não tendo assim modificações bruscas na
mesma.
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Para Borba; Malheiros; Zulatto (2007), a integração, o diálogo e a colaboração
são fatores que regularizam a natureza da aprendizagem em ambiente a distância,
resultando na qualidade das interações, durante o processo de produção do
conhecimento.
Vale ressaltar a abordagem da aluna E durante as interações sobre a maneira
de dispor as telhas na cobertura para realizar o cálculo da quantidade a ser utilizada.
A mesma também faz referência à utilização de telhas de policarbonato transparente
que permitem a passagem da luz solar, enviando até uma foto das mesmas para
que os integrantes do grupo pudessem visualizar.
E (14 mar): Para fazermos as contas, precisamos primeiro decidir
como as telhas serão colocadas: horizontalmente ou verticalmente
com relação ao formato da piscina.
E (14 mar): As telhas poderiam ser de policabornato, como essas
enviadas em anexo, assim poderia ter uma leve passagem de luz
para a piscina pela parte de cima também.

GI (14 mar): horizontamente ficaria melhor porque cobriria mais
GI (14 mar): como iremos calcular isso ?

A elaboração de um modelo depende da maneira como seu criador entende,
compreende e representa o meio (BIEMBENGUT; SCHIMITT, 2007).

Para

Biembengut (2003), a elaboração de um modelo matemático também está
relacionada com o conhecimento matemático que se tem.
Durante a construção do modelo a aluna J, integrante do grupo 4, propõe aos
colegas usar as medidas que foram levantadas do comprimento e largura da piscina
e as fornecidas no problema referentes ao comprimento e largura da telha para,
segundo ela, fazer “as contas”, descobrir assim, a quantidade de telhas que seriam
utilizadas se a cobertura fosse “reta”. Como a cobertura é “curva”, a aluna sugere
que se gastaria um pouco mais. Lendo esses registros, inferimos que quando a
aluna refere-se a “fazer as contas”, ela esteja pensando em calcular a área das
superfícies citadas, da mesma forma, quando menciona cobertura “reta” esteja
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pensando em uma superfície na forma de retângulo, ou ainda, quando se refere à
cobertura “curva”, queira dizer, que a mesma tem forma de parábola. Ficou evidente
nos registros, a dificuldade de escrever sobre a matemática a ser utilizada,
principalmente em relação ao uso de termos e expressões corretos.
A mesma aluna, em seguida, faz o cálculo da quantidade de telhas a ser
utilizada, isso segundo ela, se a cobertura fosse “reta”.

A educanda utiliza o

comprimento da piscina e divide este, pela largura da telha, encontrando um valor
igual a 20, segundo ela, essa seria a quantidade de telhas utilizadas para cobrir uma
“linha”, que a mesma se referiu como sendo na horizontal, inferimos que ela estava
se referindo à uma fileira de telhas colocadas na largura do telhado. Em seguida, J
realiza outro cálculo, referindo-se a quantidade de telhas a serem utilizadas,
segundo ela na vertical, inferimos que a mesma tenha em mente o comprimento da
piscina, a aluna dividiu o comprimento da piscina pelo comprimento da telha,
encontrado um valor igual a 23. Após a realização desses cálculos, a mesma
realizou uma operação de multiplicação dos valores encontrados anteriormente e
chegou ao resultado do número de telhas a serem utilizadas na cobertura da piscina
como sendo 460, como podemos identificar nas mensagens trocadas, em:
Grupo 4
J (15 mar): Sabemos que as medidas da telha são de 1,10m x 0,6m,
e sabemos também que a piscina mede 12m x 25m, só fazer as
contas para saber quantas telhas usaríamos para fazer uma
cobertura reta, porém, a cobertura pedida é uma cobertura curva,
acredito que gastaríamos um pouco mais de telhas, para fazer a
curva, a questão é: quantas?
J (15 mar): Se a cobertura fosse RETA, na horizontal, gastaríamos
20 telhas para cobrir uma "linha" da piscina (12/0.6 = 20) e na vertical
gastaríamos aproximadamente 23 telhas (25/1.10 = 23) , logo para
cobrir a piscina seria 20x23= 460 telhas, se a cobertura fosse reta

Importante ressaltar que nenhum integrante do grupo questiona sobre a forma
de pensamento da colega, todos aceitam o resultado como correto e não atentam
para o fato da realização do cálculo do valor a ser gasto que viria a solucionar o
problema proposto.
Os integrantes do Grupo 2 constroem o modelo de outra forma, a aluna AL
calcula a área da piscina, utilizando a fórmula do retângulo, encontrando um valor
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igual a 300 m2, ressaltando que seria a área a ser coberta, independente do formato
da cobertura da piscina. Em seguida, calculou a área da telha, encontrando um valor
igual a 0,66 m2 e sugeriu ao grupo dividir a área encontrada da piscina, pela área
encontrada da telha, para descobrir o número de telhas a ser utilizado. A seguir, a
mesma sugere que se deve multiplicar o número de telhas encontrado, pelo preço
de cada uma, para ter o valor gasto, como podemos observar nos registros.
Grupo 2
AL (15 mar): adequado seria calcular a área piscina como um
retângulo (bxh = 12x25 = 300m²).
Porque dessa forma
encontrariamos a área a ser coberta, independente do formato da
construção.
Depois disso, com a área de uma telha já calculada (0,66m²),
dividimos a área da piscina pela área da telha, dessa forma
encontrariamos no numero de telhas.
Após o número de telhas ser encontrado, multiplicamos essa
quantidade pelo preço unitário.

Destacamos que, como ocorrido no grupo 4, novamente os outros integrantes
do grupo não questionaram o cálculo realizado pela colega, nem sobre a mesma
não ter considerado a curvatura do telhado.
Os integrantes do grupo 3 chegaram a dois valores a serem gastos para
efetuar a cobertura da piscina. Em um deles, calcularam a área da piscina com as
medidas levantadas durante a pesquisa e pensaram que o telhado deveria ser um
pouco maior que a área da mesma, um dos integrantes sugere que se dê um espaço
de 1 metro de sobra de cada lado. Em seguida, o aluno calculou a área ocupada por
uma telha, mencionando que se gastariam 573 telhas para cobrir, segundo ele, toda
a piscina, com sobras. Multiplicou então pelo valor unitário da telha fornecido pela
questão, chegando, segundo ele, ao valor a ser gasto. Em outro cálculo o aluno não
considerou as sobras e utilizou somente a área da piscina, como podemos identificar
nos registros escritos, em:

Grupo 3
IA (15 mar): A piscina do iff tem 25 metros de comprimento por 12 de
largura, isso da uma área de 300m². Porem, para o telhado passar
cerca de 1 metro para cada lado, a gente pode usar as medidas
como 27x14 pra ficar maneiro, dai a área seria 378m².
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IA (15 mar): A área de uma telha é de 0,66m². Portanto, gastariamos
cerca de 573 telhas para cobrir toda a piscina e ainda sobrar dos
lados, num valor de R$ 116.834,70.
IA (15 mar): Ou R$ 92.774,50 se fossemos cobrir exatamente a area
da piscina, com 300m², e 455 telhas.

Essa característica de registro apresentado pelo integrante do grupo 3, com
escritas breves e pouco significativas, são ocorrências já relatadas como possíveis
por Powell e Bairral (2006), com alunos que não tinham o hábito de escrever sobre a
matemática que estavam praticando. Podemos observar que o grupo chegou a um
resultado. O modelo não foi o ideal, pois não foi considerada a curvatura. Vale
destacar que não estamos preocupados, necessariamente, com o resultado final.
Nossa preocupação, segundo a questão de pesquisa, é como ocorre a construção
do conhecimento utilizando a Modelagem Matemática e não, necessariamente, se
este é o correto.
Para Powell (2001, p. 77) a escrita proporciona ao aluno repensar sobre suas
ideias, resgatar, refletir e organizar seu pensamento. A reflexão crítica sobre a
escrita matemática implica em um aprendiz ativo e não passivo. Para o autor, “essa
ação acoplada ao caráter revelador da escrita reflexiva indica que a mesma pode
influenciar significativamente a cognição e a metacognição de um aluno”. Nesse
sentido, vale ressaltar a fala da aluna AL que demonstra assumir uma postura crítica
em relação às próprias sugestões propostas, para o cálculo da área da cobertura da
piscina, como podemos visualizar em:
AL (14 mar): Como a estrutura metálica é uma circunferência.. vamos
fazer a área do circulo referente a largura, depois área do círculo do
comprimento, dividir por dois, porque é só metade da circunferência
e depois somar as duas áreas?
AL (15 mar): Estava pensando, e o que eu disse anteriormente sobre
como calcular a área da cobertura da piscina, não está certo. Porque
não ficaria uma estrutura em formato de curva, ficaria metade de um
círculo o que não faz sentido, porque dessa forma a gente faria
pegando a cobertura do chão até o chão do outro lado...

Para Pontes (2007) o trabalho de se pensar sobre o que se está escrevendo,
fazer a articulação entre a escrita, o conhecimento que se tem, as dúvidas que
surgem e ainda preocupar-se em deixar claras as suas ideias a um leitor, sem
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dúvida, pode não ser considerado uma tarefa fácil, mas pode gerar aprendizagens
muito significativas a quem as pratica.

5.2. Análise de Conteúdo do Projeto II
As leituras dos registros escritos dos alunos, referentes ao Projeto II, nos
permitiram a escolha das palavras-chave, expostas na Figura 13.

Figura 13 - Palavras-Chave emergentes do Projeto II
Fonte: dados da pesquisa.

Após a identificação das palavras-chave passamos ao estabelecimento dos
códigos. Na Figura 14 são apresentados os oito códigos que emergiram das
palavras-chave referentes ao Projeto II.
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Figura 14 - Códigos emergentes das palavras-chave do projeto II
Fonte: dados da pesquisa.
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Para Bardin (2011), Categoria, em geral, é uma forma de pensamento e
reflete a realidade, de forma resumida, em determinados momentos. Por meio da
codificação estabelecida construímos uma interpretação, focando no objetivo de
nossa pesquisa. Diante disso agrupamentos em quatro categorias, identificadas na
Figura 15.

Figura 15 - Categorias emergentes da codificação do Projeto II
Fonte: dados da pesquisa.

A categoria “Estratégias utilizadas para a resolução” foi dividida em quatro
subcategorias: Organização dos dados; Pesquisas na internet e outras fontes;
Informações/

variáveis

importantes

e

Construção

subcategorias estão apresentadas na Figura 16.

de

um

modelo.

Estas
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Categoria

Organização dos dados

Estrátégias Utilizadas
para a resolução

Pesquisas na internet e
outras fontes
Informações/ variáveis
importantes
Tentativa de construção de
um modelo

Figura 16 - Estratégias utilizadas para a resolução – Subcategorias
Fonte: dados da pesquisa.

Podemos observar no desenvolvimento da escrita que os alunos tentam
organizar, a sua maneira, os dados, ou o seu pensar. Em sua primeira participação
nas interações o aluno D já levanta informações sobre a população da cidade para a
realização do cálculo da água consumida diária e anualmente. Podemos inferir que,
para esse aluno, a interpretação da informação apresentada no problema “no ano
2050”, o fez pensar que teria que calcular o consumo anual, como podemos
observar na produção do mesmo apresentada em seguida.
D (09 mai): O Censo de 2014 estima que a população de Itaperuna é
de 98521 habitantes e se fosse gastos 200 litros por pessoa
diariamente, em um dia Itaperuna teria gasto 19 704 200 litros, e em
um ano 7 192 033 000 litros de água

Em outras interações registradas, complementando a ideia do colega D, a
aluna T reforça a estratégia de organização dos dados. Em outro registro, a aluna L
avigora a necessidade de saber a quantidade de água disponível no município.
Outro colega lembra sobre o limite de abastecimento de água. Legitimando o
raciocínio do companheiro, a aluna TH enfatiza que se deve saber esse fato para
que a resolução esteja correta.
T (09 mai):
corretos para começarmos

, de dados
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L (09 mai):

M (09 mai): E a cidade possui um limite de abastecimento de água
L (09 mai):
TH (09 mai): Mais deví
TH (09 mai): Quanto tem disponível
TH (09 mai): Pra ficar uma coisa mais correta

Observando a interação dos educandos podemos encontrar a ideia de busca
por modelos prontos na internet, por exemplo, “S

”e

o colega responde que procurou, porém não encontrou, “Eu procurei [...] mas só
f

”.

Os participantes então começam a selecionar as informações, oriundas de
pesquisas na internet e outras fontes que consideram importantes para obterem
sucesso na resolução do problema. Como exemplo, a quantidade de litros de água
que a concessionária de águas gera por dia na cidade e também sobre a projeção
da população informada para o ano de 2014. Vale destacar que, até o momento,
eles ainda não sabem como resolver o problema, no entanto, tentam, por meio das
trocas de saberes, encontrar um caminho, assim como registra o aluno M em seu
comentário.
M (09 mai): São 5 184 000 litros
S: Essa quantidade de água ai é
D (09 mai): No Censo de 2014, [...] tá 98521
D (09 mai): Eu pesquisei no site do IBGE que é o site do governo
federal
M (09 mai):
um caminho.

, temos que pensar em

Nas interações registradas, surgem discussões sobre as várias dimensões
que constituem a realidade em questão, com relação ao crescimento e ou
decréscimo da população, assim como, da produção de água potável, atualmente e
no ano de 2050.
P (09 mai): Porque se a
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M (09 mai):
P (09 mai):
D (09 mai):
D (09 mai):
D (09 mai):
P (09 mai): A prefeitura tá/tava com um projeto de expansão
P (09 mai):
L (09 mai): E como está/estava com poucas chuvas o rio Muriaé
. Vocês viram
como o rio está baixo? A cada ano que passa ele está menor.
TH (09 mai):
f
Se
nada for feito para mudar esse quadro de abandono em relação ao
rio.
TH (09 mai):

Inferimos que, por terem vivenciado uma situação de elevada estiagem no
último ano, é provável que as considerações elencadas nas mensagens trocadas,
estejam ligadas as suas realidades. Os registros escritos das alunas TH e L, nos
parecem condizentes a um pedido de socorro em relação ao rio, especialmente
quando a primeira diz não haver necessidade de se fazer conta para saber que
faltará água, se medidas de preservação não forem tomadas.
Observamos que em determinado momento, no período entre os dias 10 e 25
de maio, as discussões no fórum deram uma pausa. Retornando a turma,
perguntamos o motivo, os educandos alegaram que estavam muito atarefados com
trabalhos de outras disciplinas, mas que retornariam na semana seguinte. No
entanto, informaram que estavam com dificuldades em encontrar um caminho para
resolver e pediram ajuda. Solicitei, então, para que refletissem sobre os conteúdos
que já haviam estudado e que pudessem utilizar.
Ao reiniciarem as interações, o aluno D apesar de estar um pouco confuso,
atentou para a utilização dos conteúdos de Progressão Aritmética ou Progressão
Geométrica. Podemos identificar nitidamente como a colaboração auxilia no
processo da construção do conhecimento. Mesmo estando confuso em saber o que
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utilizar, notamos que as ideias emergem diante da troca de observações, reflexões e
discussão com a colega T e assim, mesmo sem se dar conta, estavam modelando.

D (27 mai):
, .....talvez.... me surgiu uma
ideia
D (27 mai): Acho que poderíamos usar P.A ou P.G
D (27 mai): S
D (27 mai):
D (27 mai):
T (27 mai): [...] Vamos ver vou te ajudar, vamos ver se me lembro a
diferença de PA e PG, vou pesquisar ......
D (27 mai):

f

T (27 mai): P.A são sequências de números, em que a diferença
entre um número e seu antecedente é igual a
“ ”.
podem ser crescentes ou decrescentes. Nas progressões
crescentes, a razão será positiva, e nas decrescentes, será
negativa.... P.G. são sequência de números, em que a divisão entre
um número e seu antecedente é igual a
“ ”.
ser crescentes ou decrescentes. Nas progressões crescentes, o q
será maior que 1, e nas progressões decrescentes, será menor que 1
e maior do que zero. Nas progressões com razão negativa, a
sequência não será nem crescente nem decrescente
T (27 mai): S
, assim como a captação de água

Na categoria

“Procedimento utilizados”, procuramos ponderar alguns

procedimentos utilizados pelos alunos durante a resolução da situação-problema. A
categoria foi dividida em outras quatro: Troca de ideias/discussão de conceitos
específicos; Ajuda da professora; Levantar hipóteses; Construção de modelos. Esta
categoria assim como as quatro subcategorias são exibidas na figura 17.
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categoria

Troca de ideias / discussão
de conceitos específicos
Ajuda da professora
Procedimentos
utilizados
Levantar hipóteses
Construção de modelos

Figura 17 - Procedimentos utilizados – Subcategorias
Fonte: dados da pesquisa.

Ao realizar tarefas mais complexas, o trabalho em grupo pode ser um
facilitador na superação de obstáculos, a colaboração, as trocas de ideias e
discussões de conceitos específicos entre os integrantes podem permitir encontrar
diferentes saídas para as dificuldades encontradas. O exemplo a seguir aponta este
momento:
TH (09 mai): Entã vamos
TH (09 mai): Pesquisar direitinho e fazer as contas
L (09 mai):
M (09 mai): Não só isso
M (09 mai):
consideração

, temos que ver o que levar em

D (09 mai): E além das pessoas consumindo, ainda tem as
, já que no problema só está se referindo a 200 litros
consumidos por pessoa

Observamos também nas mensagens trocadas entre os educandos que estes
apresentam um desconforto, uma ansiedade por não conseguirem resolver a
questão com rapidez. Inferimos que isso pode estar acontecendo por não estarem
acostumados a esse tipo de abordagem metodológica. Pensam em solicitar a ajuda
da professora, como ocorre no seguinte trecho:

TH (09 mai): Mais tem que falar se da ou nao pra suprir
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D (09 mai): Mas acho que é impossivel saber isso ao certo
S (09 mai):
L (09 mai): Vamos perguntar a Sandra

É por meio da interação entre seus pares de forma cooperativa que cada
educando tem a “oportunidade de expor suas hipóteses, compará-las com as dos
outros e defender seu ponto de vista”, permitindo, dessa forma, que as “ideias e os
conceitos sejam complementados, aperfeiçoados e ampliados” (MEC, 2007, p.14).
Observamos essas características nos registros, em que o aluno D levanta
hipóteses a respeito da população da cidade até o ano de 2050 e também sobre a
produção de água para ser consumida. Segundo sua hipótese, a população poderá
sofrer um acréscimo e a captação de água um decréscimo, outros colegas
corroboram com a discussão lembrando sobre os períodos em que há poucas
chuvas como no inverno, ou quando se consome mais, como no verão, como
podemos observar:
D (09 mai):
D (09 mai):
D (09 mai): Se a gente por suposição dobrar a quantidade de agua
que a população consome por dia, mesmo assim ainda será
f
?
D (09 mai): Mas ai que entra a questão de ficar fazendo suposição
...
D (09 mai): Em 2015 ainda terá
D (09 mai):
D (09 mai): Pode ser que a longo

f

M (09 mai):
M (09 mai): Em tempos de pouca água (seca),
D (09 mai):
D (09 mai):

De acordo com Biembengut (2009) os diferentes registros, como por exemplo,
verbal, vívido e algébrico utilizados pelos educandos ao construírem modelos
matemáticos podem contribuir para que se tenha uma melhor produção linguística.
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Para a autora, os modelos ajudam no processo de informações, instigando novas
ideias e compreensões. Nesse sentido, inferimos que a construção do modelo para
a resolução da situação-problema em questão, está concorrendo para que o
educando desenvolva saberes em matemática. Podemos observar a criação de um
modelo para resolução, nas mensagens trocadas, como por exemplo no seguinte
trecho da mensagem:
D (27 mai):

-

.

T (27 mai): "O Censo de 2014 estima que a população de Itaperuna
é de 98521 habitantes e se fosse gastos 200 litros por pessoa
diariamente, em um dia Itaperuna teria gasto 19 704 200 litros, e em
um
ano 7 192 033 000
D (27 mai): População de Itaperuma (2013) D (27 mai):

.

T (27 mai):
T(27 mai): Esse "n"
D (27 mai): É a quantidade de números
D (27 mai): De 2014
D (27 mai)
D (27 mai): População de Itaperuma(2013) T (27 mai):
T (27 mai):
D (27 mai): 98521 eu acho
T (27 mai): Refiz a conta
T (27 mai): 192
T (27 mai):
D (27 mai): S
T (27 mai): Sim
T (27 mai):
D (27 mai):
T (27 mai):
D (27 mai):
T (27 mai): Caso

f

f

.
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T (27 mai)
D (27 mai): S

T (27 mai):
D (27 mai): Não precisa saber o gasto anual eu acho
T (27 mai):
T (27 mai):
D (27 mai):

T (27 mai):
T (27 mai): 33 280

-

D (27 mai): 5184000 - 38464200 = -33280200
D (27 mai):
D (27 mai):
Daniel(27 mai) S
T (27 mai): *-33 280
T (27 mai):

A que se destacar que dos seis integrantes do grupo somente T e D
persistiram nas interações e chegaram a um resultado. Na figura 18 podemos
verificar a memória de cálculo e o consequente modelo criado pelo aluno D para
resolver a questão referente ao tratamento do esgoto, o mesmo construiu o modelo
em uma folha de caderno e enviou a foto para o grupo.
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Figura 18 - Memória de cálculo e consequente criação de modelo
Fonte: D aluno, ator na pesquisa (29 mai).

Procuramos evidenciar algumas reflexões que os educandos estabelecem
com o assunto tratado e com a problemática. A categoria “Reflexões sobre política
de recursos hídricos” foi dividida em cinco subcategorias, exibidas na figura 19.
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Preocupações com desperdício
de água

categoria

Preocupações com a fonte dos
dados e sua relevância

Reflexões sobre política de
recursos hídricos

Questões de cidadania

Motivação em construir um
modelo para solução

Reflexões sobre a política de
tratamento de água/esgoto

Figura 19 - Relações que estabelecem com a problemática – Subcategorias
Fonte: dados da pesquisa.

Levar o indivíduo a aprender a pensar, a raciocinar, a estabelecer relações
entre conceitos e ideias, a observar, a interpretar situações para poder projetar,
generalizar e abstrair, são algumas das habilidades básicas necessárias para fazer o
educando ultrapassar o senso comum mencionadas no Caderno de Teoria e Prática
do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar I do Governo federal (MEC, 2007).
Nesse sentido podemos inferir que os alunos usaram essas habilidades para a
resolução da situação-problema proposta, logo, no processo de construção de
conhecimentos em matemática. Estabeleceram relações com a problemática em
questão na forma de preocupação com relação ao consumo/desperdício de água e a
pesquisa. Em selecionar dados relevantes para resolver o problema, com situações
reais e também em construir um modelo para a resolução. Da mesma forma,
expressaram-se se reportando a situações reais de forma crítica e reflexiva, como
podemos perceber nos registros escritos.
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Com relação ao
desperdício de
água

D (09 mai): Isso estaria muito acima do recomendado porque
segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) 110 litros de
água por dia é suficiente para atender todas as necessidades
básicas de uma pessoa, ou seja, usando 200 litros por dia os
moradores de Itaperuna estariam desperdiçando 90 litros de água,
essa quantidade ao longo do tempo representa muito desperdício de
água
T (09 mai): Existe um en

Com a fonte dos
dados e sua
relevância

M (09 mai):
f

f

f

.

L (09 mai): A P disse qu
Questões de
cidadania

L (09 mai)

T (09 mai): A gente tem que ter uma noção de números
Motivação para
construção de um
modelo para solução

D (09 mai): Rapaz que questao complexa [...]. Vamos reunir todas as
informações que levantamos e tentar ver o que já temos, para então
tentar encontrar alguma fórmula ou um caminho, temos que pensar

D (27 mai): Tipo assim, pq se a gente levar em conta que tem regime
de cheia e de estiagem, tem maior retirada dos municípios que
antecedessem itaperuna, pode ser que agua esteja diminuindo sua
abundância, po tem várias variáveis, se a gente levar tudo em conta
não vamos chegar a lugar nenhum

Reflexões sobre
política de tratamento
de água/esgoto

D (29 mai): Mas tem um site la que fala que em 2012 o Paulada
assino

D (29 mai): Tipo no site que eu vi falava que o sistema de tratamento
de esgoto que viria pra itaperuna poderia tratar 80% do esgoto
produzido, mas a gente sabe como é política, demora muito pra
acontecer e nunca funciona totalmente, eu posso tentar fazer o
calculos
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Procuramos destacar as dificuldades e incertezas no processo encontradas
pelos educandos e evidenciadas em seus registros escritos. A categoria foi dividida

Categoria

em duas subcategorias, exibidas na Figura 20.

Dificuldades e
incertezas no
processo

Em trabalhar com
problemas reais

Utilização de dados

Figura 20 - Dificuldades e incertezas no processo – Subcategorias
Fonte: dados da pesquisa.

Como forma de expressão, a escrita é um meio com o qual podemos
exteriorizar, também, os sentimentos e os pensamentos (POWELL; BAIRRAL,
2006). Nessa perspectiva, por meio das mensagens trocadas notamos que muitos
dos educandos apresentaram dificuldades e incertezas no processo de construção
de conhecimento durante a resolução da questão proposta. Dificuldades essas, em
trabalhar com problemas reais e em não ter certeza sobre quais dados utilizar, tal
como percebemos em:

T (29 mai):
f
, estou encontrando um
pouco de dificuldades em trabalhar com situações assim
Trabalhar com
problemas reais

D (29 mai):
desse tipo é um pouco complicado

... Trabalhar problemas

D (09 mai): Mas acho que é impossivel
Não tem certeza
em quais dados
usar

TH (09 mai): Acho que tem que acrescentar,
TH (09 mai) :
, não estou sabendo que dados utilizar
TH (09 mai): Pq tipo ai nao ta respondendo a pergunta
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao finalizar esta pesquisa, após analisarmos as mensagens compartilhadas
nos fóruns pelos integrantes dos grupos, podemos destacar que a troca de ideias
entre os pares patrocinou a articulação de saberes, de certezas, de dúvidas, de
confiança, de respeito à forma de pensar do outro, de reflexão crítica, favorecendo o
desenvolvimento de debate colaborativo. Este procedimento permitiu aos educandos
ir além das paredes da sala de aula, proporcionando a estimulação de interlocutores
ativos, desprovidos do medo de pensar, de resolver e de raciocinar. Essas
características já haviam sido identificadas por Powell e Bairral (2006) em
discussões realizadas em fóruns, especialmente em ambiente virtual.
De acordo com nossa análise, já discutida no item 4.3, podemos destacar que
nem todas as Categorias advindas dos códigos relacionados aos projetos aplicados
contemplam nossa questão de pesquisa, no entanto, são úteis para a interpretação
do projeto como um todo. No quadro 10 são expostas as categorias referentes a
cada Projeto.
Quadro 10 - Categorias relativas aos Projetos I e II

Fonte: dados da pesquisa.
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A partir de agora passamos a discutir e interpretar somente as categorias que
respondem a nossa questão de pesquisa.
As produções dos educandos no desenvolvimento dos projetos permitiramnos concluir que a escrita teve a função de ajudá-los na criação de estratégias para
resolução. Tanto no Projeto I quanto no projeto II identificamos que os alunos
utilizaram-se do pensamento estratégico para buscar uma solução ou modelo para o
problema proposto. Com relação ao Projeto I obtivemos subcategorias que
permitiram identificar que os educandos organizaram os dados, selecionaram
informações/variáveis relevantes advindas de pesquisas em várias fontes, foram à
busca de fórmulas prontas e também esboçaram o desenho da cobertura da piscina.
Essas ações contribuíram para a construção de conhecimentos num processo
colaborativo. Nesse contexto, D’ Ambrosio (1993) lembra que o conhecimento
origina-se por meio de ações cumulativas de criação, de geração, de organização
intelectual, de organização social e de difusão de ideias, conceitos e práticas. No
Quadro 11 são expostas as palavras-chave, os códigos conseguidos a partir delas,
assim como uma das categorias que auxiliaram nossa interpretação diante da
pergunta de pesquisa.
Quadro 11 – Palavras-chave relativas aos códigos da primeira categoria do Projeto I

Fonte: dados da pesquisa.
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Para aprender é essencial interação tanto com o conhecimento quanto com
as pessoas (Kenski, 2002). Segundo Rosa e Orey (2012), a construção do
conhecimento em matemática está integrada às oportunidades oferecidas pelo
ambiente de aprendizagem da Modelagem, que contribui para o compartilhamento
de conhecimentos por intermédio de atividades pedagógicas significativas,
colaborativas e contextualizadas. Nas interações patrocinadas pelos fóruns de
discussão, indivíduos expõem suas opiniões, suas colaborações ao julgamento
coletivo, podendo a partir das intervenções dos outros integrantes acrescentarem
novos aspectos ao seu conhecimento. Podemos identificar essas particularidades
nas falas do aluno F e de seu colega I: “Devemos pegar as medidas da telha,
descobrir a área que ela ocuparia, e pegar a área total da piscina, sobre a área de
cada telha” (aluno F); “Será que deveríamos aplicar o cálculo do comprimento do
arco de uma curva?” (aluno I). Entre outros aspectos, podemos observar que tanto o
aluno I quanto F organizaram suas ideias modelando mesmo que, de forma intuitiva,
a solução do problema. Nesse enfoque, a respeito dos benefícios patrocinados por
essa troca de informações, Kenski (2002) corrobora, lembrando que:
Para a transformação de um determinado grupo de informações em
conhecimentos é preciso que estes sejam trabalhados, discutidos,
comunicados. As trocas entre colegas, os múltiplos posicionamentos
diante das informações disponíveis, os debates e as análises críticas
auxiliam a sua compreensão e elaboração cognitiva. As múltiplas
interações e trocas comunicativas entre parceiros do ato de aprender
possibilitam que estes conhecimentos sejam permanentemente
reconstruídos e reelaborados (p. 258).

Nossa segunda Categoria, como já citado anteriormente, diz respeito aos
procedimentos utilizados na resolução. Podemos identificar nas mensagens
trocadas, além da articulação de saberes e reflexões contínuas de ideias, também
discussões de conceitos específicos. No Quadro 12 são exibidas algumas das
palavras-chave que deram origem aos códigos e a esta categoria.
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Quadro 12 – Palavras- Chave relativas aos códigos da segunda categoria do Projeto I

Fonte: dados da pesquisa.

Podemos também identificar nas produções escritas a utilização da
Modelagem Matemática pelos educandos, na tentativa de solucionar a questão da
curvatura da telha. Como por exemplo, no momento em que o aluno S faz referência
ao ângulo de curvatura do telhado: “[...] o angulo seria menor do que 180 e as telhas
não teriam de ser tão flexiveis. Já que as telhas estão em um angulo definido a partir
das vigas que a sustentam [...]”.
O Quadro 13 sumariza a interação dos alunos F, I e S com relação ao Projeto
I e nossas considerações.
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Quadro 13 – Considerações a respeito da construção de conhecimentos referentes ao projeto I com relação à interação dos educandos
Data

14 mar
18:34

F
Devemos pegar as medidas da
telha, descobrir a área que ela
ocuparia, e pegar a área total da
piscina, sobre a área de cada
telha. Mas tem um problema!
Como faríamos para saber a
medida certa quanto a curva?

14 mar
18:48

14 mar
19:21

Considerações
S

Aluno F descreve sua forma de
entendimento de como proceder para
resolver o problema. Sugerindo
realizar o cálculo das áreas, tanto da
telha como da piscina. Neste ponto,
entretanto, está propondo um modelo
para a solução do problema.

Será que deveríamos aplicar
o cálculo do comprimento do
arco de uma curva?

14 mar
18:39

14 mar
18:46

Interações dos Alunos
I

É observada no desenvolvimento da
escrita e da aprendizagem a
explicitação do que os mesmos estão
pensando, bem como, suas
inseguranças com relação ao cálculo
da medida referente à curva.

Talvez. Fazer a curva com a
telha, faria ela perder um pouco
de sua medida. Então teríamos
que saber a medida de uma
telha curva , aí então
moldaríamos a partir disso, toda
a cobertura.
Podemos descobrir o
comprimento das telhas através
da fórmula do setor circular.
Mas se o telhado for planejado
de acordo com o indicado
abaixo, o angulo seria menor do
que 180 e as telhas não teriam
de ser tão flexiveis. Já que as
telhas estão em um angulo
definido a partir das vigas que a
sustentam, não tendo assim
modificações bruscas na
mesma.

A citação de itens específicos como o
cálculo do comprimento do arco de
uma curva pelo aluno I e a utilização
da fórmula do setor circular pelo
colega S, revelam saberes prévios
provocando uma reflexão sobre
prováveis soluções/caminhos a serem
percorridos.

Não há uma certeza no uso do cálculo
do comprimento do arco no ponto mais
alto da cobertura. Neste momento o
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grupo observa a necessidade de que o
modelo estudado esteja contemplando
a “perda” devida a curvatura.

Então você sugere que é
mais importante que haja
nas estacas um grau de
curva satisfatório ao qual as
telhas não precisariam ser
tão flexíveis?

14 mar
19:27

Sim, pois como pode-se
observar na figura acima, as
telhas em si não possuem uma
curvatória significativa, mas sim
as vigas que as sustentam.

14 mar
19:30

14 mar
19:32

14 mar
19:37

Então a partir disso, poderíamos
fazer o calculo final da
quantidade de telhas
necessárias para cobrir a área
toda da piscina e fazendo uma
curva? E então o preço total da
construção da cobertura?
Sim, o preço total das telhas
ultilizadas. Conseguiria-mos
ainda completar os cálculos
antes propostos por ambos.

Fonte: dados da pesquisa.

Intuitivamente o aluno S está
procurando um modelo que seja mais
representativo para resolução do
problema ao propor a utilização de
uma fórmula para calcular o
comprimento da telha e envia uma
imagem com o esboço da cobertura.
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Ainda com relação às interações pertinentes ao Quadro 13, podemos
observar que os educandos criaram hipóteses de forma progressiva quando se
referem a maneiras de calcular a área da telha em formato de curva, buscando
novas alternativas para resolver as inquietantes dúvidas. O aspecto colaborativo foi
determinante para a mudança na forma de pensar do aluno F. O mesmo demonstra,
em primeiro momento, não saber como calcular a medida da telha referente à curva,
em seguida, fica em dúvida com a sugestão proposta pelo colega I, no entanto, com
a explicação de S e analisando a imagem do telhado enviada por este, se convence
de como poderá realizar o cálculo do valor a ser gasto com as telhas. A sessão
colaborativa7 permitiu, entre outros aspectos, a ampliação do conhecimento entre os
pares, assim como o desenvolvimento do raciocínio matemático e respectiva
proposição de modelos.
No que tange ao Projeto II identificamos algumas similaridades no processo
de construção do conhecimento entre as duas turmas. Os educandos também em
primeiro momento utilizaram como estratégias para resolução a organização dos
dados, a realização de pesquisas em diversas fontes, a seleção de informações/
variáveis relevantes e a tentativa de construção de um modelo. Estas ações podem
ser identificadas nas palavras-chave levantadas durante as leituras das produções
escritas. No Quadro 14 evidenciamos algumas dessas palavras-chave que deram
origem aos códigos culminando nesta Categoria.

7

Entendemos por sessão colaborativa o processo de interação entre os educandos durante o fórum
de discussões em ambiente virtual.
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Quadro 14 – Palavras- Chave relativas aos códigos da primeira categoria do Projeto II

Fonte: dados da pesquisa.

Algumas das características apontadas anteriormente referentes à categoria
em destaque podem ser identificadas na produção escrita do aluno D exibidas a
seguir exatamente como ocorreu.
D (29 mai):
D (29 mai):
D (29 mai): http://www.deepask.com/goes?page
- - - - - D (29 mai):
D (29 mai):
D (29 mai): Mas tem um site la

-

-

f

D (29 mai):
T (29 mai): Ok Obrigada
D (29 mai): Vou pegar uma folha aqui pra anotar os dados e depois
mando
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D (29 mai):
...

Podemos observar que o educando no decorrer de suas pesquisas na internet
ao encontrar alguns dados referentes ao esgoto de Itaperuna os envia ao grupo,
sugerindo aos colegas que participem da discussão e mesmo que intuitivamente,
solicitando ajuda para que os objetivos pretendidos pelo grupo sejam atingidos.
Apontamos esse procedimento como uma característica do trabalho colaborativo.
As trocas de ideias e discussões de conceitos específicos também foram
alguns dos procedimentos utilizados pelos educandos neste projeto como forma de
buscar uma solução. No Quadro 15 são exibidas algumas das palavras-chave que
culminaram nos códigos e na categoria em questão.
Quadro 15 – Palavras- Chave relativas aos códigos da segunda categoria do projeto II

Fonte: dados da pesquisa.
Nas interações do grupo exibidas a seguir, podemos apontar algumas das
características identificadas na definição da categoria que está sendo discutida.
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L (9 de mai): É, mas pra saber certo, devíamos saber quanto de água
Itap tem disponível pra população
M (9 de mai): E a cidade possui um
M (9 de mai):

D (9 de mai):
f

Nesta troca de ideias os educandos refletem sobre a demanda de água,
alertando para uma possível falta em períodos de pouca chuva. Essa discussão
gerou, num momento posterior, a criação do modelo matemático que representaria o
consumo de água relacionado ao número de habitantes.
Sumarizando, no Quadro 16 ilustramos uma sequência interativa onde são
destacadas mais algumas considerações a respeito da construção do conhecimento
dos educandos diante do problema proposto.
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Quadro 16 – Considerações a respeito da construção de conhecimentos com relação à interação dos educandos do Projeto II
Data
9 mai
11:19

D
O Censo de 2014 estima que
a população de Itaperuna é
de 98521 habitantes e se
fosse gastos 200 litros por
pessoa diariamente, em um
dia Itaperuna teria gasto 19
704 200 litros.

Sequência Interativa dos Alunos
TH
M

Pelo q eu
9 mai
11:30

algo aí.
Pq tipo ai não ta
respondendo a
pergunta

9 mai
11:31

9 mai
11:32

Tinha que saber a
quantidade de agua potável
disponível em Itaperuna

9 mai
11:33

9 mai
11:37

E alem das pessoas
consumindo, ainda tem as
empresas,
, já que
no problema só está se
referindo a 200 litros

Considerações
T

L.A.

Os educandos estão
envolvidos na temática,
detalhando observações
específicas como o número de
habitantes de Itaperuna de
acordo com o censo de 2014 e
calculando a quantidade de
água consumida de acordo
com os dados fornecidos pela
questão problema.

Ao observar a possibilidade de
aumento no número de
habitantes para o ano de 2050
os alunos expõem suas ideias
emitindo opinião pessoal com
bastante propriedade.
Conseguem manifestar seus
saberes, fazendo relações e
associações com o cotidiano
permitindo o surgimento de
novas linhas de entendimento.

Podemos ressaltar o
aparecimento de vários
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9 mai
11:56

consumidos por pessoa
Mas tipo até 2050 essa
produção de água pode
diminuir drasticamente
Mas ai que entra a questão
de ficar fazendo suposição.

9 mai
11:57

.

elementos nas produções
escritas. A expressão de
ideias com clareza e
segurança num trabalho de
articulação de significados,
relações de conceitos e etapas
do raciocínio.

Percebe-se que há sintonia
entre os participantes, fazendo
com que o debate flua
rapidamente, com integrantes
falando a mesma linguagem
descrevendo suas
percepções, construindo
conhecimentos.

f
.
Em tempos
de pouca
água não vai
isso td não

9 mai
11:57

9 mai
11:58

Enquanto escrevem, sua
compreensão do problema
apresenta-se de maneira mais
aprofundada.

. Não é regular
a quantidade de agua gerada
e nem a

.
9 mai
15:04

, porque
somente o rio não
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daria conta
9 mai
15:06

. Que a
outras cidades ao
uso do rio
também
E tbm, se
expandir
seria um
aumento de
recursos
hídricos

9 mai
15:07

9 mai
15:07

Tem vários
coeficientes de
variação no
número de
habitantes

Fonte: dados da pesquisa.
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Podemos destacar que a interação permitiu aos educandos se envolverem na
atividade promovendo discussões em torno de uma realidade que faz parte do
conhecimento de cada indivíduo, de maneira crítica, responsável e construtiva.
O intercâmbio dialógico faz surgir também, discussões capazes de levar os
interagentes a reverem a construção de conceitos já concretizados, esse tipo de
interação é chamado por Primo (2007) de interação mútua, desenvolvida em razão
da negociação das relações durante determinado processo. Podemos identificar
essas características nas falas dos alunos. A aluna P menciona que Itaperuna não
poderá suprir as necessidades de água para a população por conta de sua
tendência de crescimento, este pode ser considerado um conceito concretizado por
ela. No entanto, o colega M se reporta dizendo que “depende muito”, sem justificar.
O aluno D também não concorda com a colega, para ele a população poderá reduzir
devido a diversas “variáveis”, o que leva a colega P a ter dúvidas sobre o conceito
antes concretizado, como podemos verficar nas discussões reproduzidas a seguir:
P (9 de mai):
.
P (9 de mai):
M (9 de mai):
P (9 de mai):

D (9 de mai): Mas a população pode diminuir tbm
D (9 de mai):
D (9 de mai): A produção de agua pode cair
P (9 de mai): será que poderá diminuir Não sei
P (9 de mai):
f
P (9 de mai):
T (9 de mai): Eu acho que não seria capaz de suprir pq em 2050 a
população deve aumentar muuuuito, até porque a cada ano a média
de vida da população brasileira aumenta

De acordo com Becker e Marques (2007, p. 15), o conhecimento ocorre não
somente pela formação ou atuação do indivíduo pressionado pelo meio externo e
sim pela interação entre o sujeito e esse meio. Para os autores essa interação,
significa “uma ação transformadora do sujeito sobre ele mesmo”. Nesse contexto,
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para que o processo de construção do conhecimento aconteça, Koehler (2012)
reforça a existência da necessidade de uma ação do estudante sobre ele mesmo.
Para a autora é a partir das interações mútuas, das relações que o educando
estabelece entre a nova informação e o conhecimento prévio, que a construção do
conhecimento ocorre, proporcionando dessa forma a aprendizagem.
Em suas interações ainda, os educandos demonstraram preocupações com
algumas situações reais, com a busca de dados em fontes confiáveis, com questões
de cidadania, mostraram-se ansiosos para resolverem o problema e refletiram, por
exemplo sobre a politica de tratamento de água/esgoto. Os estudantes também
expuseram suas dificuldades e incertezas ao trabalharem com questões deste tipo.
Entendemos que a produção escrita dos alunos nos fóruns propicia não
apenas reconhecer relações que estabelecem com os colegas, ou com a disciplina,
mas permite também, identificar como o processo conceitual é elaborado. Relativo
ao conhecimento de tópicos específicos da matemática, podemos evidenciar que os
registros escritos revelaram lacunas, erros conceituais e dificuldades de escrever
sobre a matemática que estão trabalhando.
Vale destacar que com relação ao Projeto II os alunos identificam
corretamente o conceito relacionado à Progressão Aritmética e Progressão
Geométrica, porém não conseguem aplicá-los corretamente em uma situação
contextualizada. O Quadro 17 apresenta o modelo matemático criado pelos
educandos para calcular o número de habitantes no ano de 2050 e na sequência a
resolução para o problema proposto referindo-se a água. Anteriormente também, na
Figura 18 exibimos o modelo relativo à produção do esgoto. Os educandos fizeram
uso de PA sendo que deveriam ter usado PG. Acreditamos que incorreram em erro
por não terem feito um gráfico do crescimento da população em função do tempo,
onde a tendência da curva apontaria para, nesse caso, para uma função não linear.
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Quadro 17 – Memória de cálculo e consequente tentativa de obtenção do modelo que
representasse o crescimento populacional e respectiva demanda de água
D
T
D
D
T: Refiz a
T
D S
T S
T: Itaperuna gera por dia
T
D S

-

.

T
D
T
T
D
D
D
T
T

-

-

-

Fonte: alunos, atores na pesquisa (27 mai).

Mayher, Lester e Pradl (1983, p.79 apud Powell e Bairral, 2006, p. 27)
apontam que o processo de escrita pode

[...] inicialmente servir para a revelação de mais falhas do que
compreensão do estudante numa determinada disciplina, mas
mesmo isso pode ser de grande valor diagnóstico tanto para o
professor como para o educando.

Com relação a essa citação, ressaltamos que esse momento de reflexão não
ocorreu, por vários motivos alheios a nossa vontade, como por exemplo, a mudança
de professores das turmas e a finalização do ano letivo, causas estas que fizeram
com que perdêssemos o contato com os grupos.
Observamos a importância de se trabalhar com problemas reais na sala de
aula, para que aluno consiga fazer a conexão do conteúdo que está estudando com
o seu dia a dia. Nessa perspectiva a Modelagem Matemática se mostrou uma
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metodologia eficaz, pois tanto no Projeto I quanto no Projeto II as interações
dialógicas convergiram para a modelagem dos problemas produzindo modelos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate nos fóruns de discussões em ambiente virtual sobre questões reais
fez brotar sucessivos questionamentos propiciando aos interlocutores refletirem
criticamente sobre seus saberes e sobre a realidade social. Podemos identificar nas
produções, importantes observações realizadas pelos educandos a respeito de
questões ambientais, de cidadania e políticas públicas. Os alunos não apenas
utilizaram seus conhecimentos em matemática, mas também seus saberes
adquiridos na vida.
Há que se destacar, como já mencionado anteriormente, a falta de um maior
comprometimento e dedicação de parte dos alunos da turma responsável pelo
Projeto I. Em nenhum dos grupos observou-se o envolvimento de todos os
componentes nas interações. O número de encontros também foi reduzido, entre
dois e três somente.

Dos cinco grupos, apenas um apresentou um modelo de

resolução e uma resposta ao problema. Outro grupo chegou a um número de telhas
e um terceiro, somente teceu comentários de como proceder, enquanto que nos
demais as discussões não tiveram uma finalização. Nenhum dos grupos atentou
para a possibilidade de descobrir uma função quadrática, por exemplo, para
expressar a curvatura da cobertura da piscina, conteúdo que já havia sido estudado
por eles no ano anterior. De mesma forma se observou na turma de química, onde
os educandos não conseguiram aplicar o conteúdo desenvolvido em classe pelo
professor numa situação real.
Em nenhuma produção escrita, que evidencia uma resposta ao problema,
tanto do Projeto I quanto do Projeto II, foi possível identificar sinais de que os alunos
tenham realizado um processo de validação da resposta obtida. Esse procedimento
possibilitaria ao educando perceber se a resposta obtida resolvia o problema,
permitindo-lhes, assim, tentar realizar outra estratégia/caminho que talvez os
levasse a uma resposta correta. Isso ocorreu devido, a nosso ver, ao fato dos alunos
não estarem habituados a refletirem a respeito das estratégias empregadas, dos
métodos desenvolvidos e da resposta obtida, ou seja, não há uma tradição nas
escolas de promoverem momentos de reflexão.
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Concordamos com Powell e Bairral (2006) de que a prática da escrita nas
aulas de matemática não é tarefa fácil de ser lograda, pois cada texto produzido ao
ser analisado exige tempo e reflexão por parte do professor.
Finalizando, esperamos que este trabalho possa servir de subsídio para
discussões a respeito de novas metodologias que venham contribuir para superar as
dificuldades do processo de Ensino/Aprendizagem de Matemática e abre caminho
para uma pesquisa mais ampla num projeto para doutorado.
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ANEXO
DISCUSSÕES REALIZADAS NOS FÓRUNS
GRUPO 1
Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Felipe - sábado, 14 março 2015, 18:29
Aqui vamos discutir a solução para o projeto 1: construção de cobertura metálica.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Felipe - sábado, 14 março 2015, 18:34
Acho que deveríamos começar medindo a área total da piscina. Após isso, pegar as medidas da telha,
descobrir a área que ela ocuparia, e pegar a área total da piscina, sobre a área de cada telha. Mas tem
um problema! Como faríamos para saber a medida certa quanto a curva?
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Igor - sábado, 14 março 2015, 18:39
Será que deveríamos aplicar o cálculo do comprimento do arco de uma curva?
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Felipe- sábado, 14 março 2015, 18:46
Talvez. Fazer a curva com a telha, faria ela perder um pouco de sua medida. Então teríamos que saber
a medida de uma telha curva , aí então moldaríamos a partir disso, toda a cobertura.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Sávio- sábado, 14 março 2015, 18:48
Podemos descobrir o comprimento das telhas atravez da fórmula do setor circular.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Igor - sábado, 14 março 2015, 19:14
É importante certificarmos se a telha é flexível suficientemente para atingir a demanda necessária para
se obter uma curva.

Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Felipe- sábado, 14 março 2015, 19:16
Mas é necessário que a telha seja curva, para fazer um ângulo menor que o de 180º no ponto mais alto
da cobertura. A partir disso, as telhas poderiam vir retas até as extremidades da piscina.
Imagem de Sávio
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Sávio - sábado, 14 março 2015, 19:21
Mas se o telhado for planejado de acordo com o indicado abaixo, o angulo seria menor do que 180 e as
telhas não teriam de ser tão flexiveis. Já que as telhas estão em um angulo definido a partir das vigas
que a sustentam, não tendo assim modificações bruscas na mesma.
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Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Igor - sábado, 14 março 2015, 19:27
Então você sugere que é mais importante que haja nas estacas um grau de curva satisfatório ao qual as
telhas não precisariam ser tão flexíveis?
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Sávio - sábado, 14 março 2015, 19:30
Sim, pois como pode-se observar na figura acima, as telhas em si não possuem uma curvatória
significativa, mas sim as vigas que as sustentam.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Felipe - sábado, 14 março 2015, 19:32
Então a partir disso, poderíamos fazer o calculo final da quantidade de telhas necessárias para cobrir a
área toda da piscina e fazendo uma curva? E então o preço total da construção da cobertura?
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Sávio - sábado, 14 março 2015, 19:37
Sim, o preço total das telhas ultilizadas. Conseguiria-mos ainda completar os cálculos antes propostos
por ambos.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Anderson - sábado, 14 março 2015, 19:49
Eu acho que a curvatura das vigas é proporcional à curvatura das telhas, então o grau de flexibilidade
de ambos os equipamentos teriam que ser equivalentes.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Anderson - sábado, 14 março 2015, 19:52
Para a resolução do problema, deveríamos tirar as medidas da largura e do comprimento da área que
cerca a piscina, calcular a área do retângulo que é apresentado e, visto as medidas que temos da telha,
1,10 m por 0,60, preencher a área total delimitada pela piscina.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Sávio - terça, 17 março 2015, 21:59
Mas o nosso objetivo não é calcular, mas sim apresentar uma solução a tal caso.
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Igor - sexta, 20 março 2015, 20:38
Exatamente, e dentre diversos tipos de soluções, a mais viável seria checar se cada material estaria nos
principais padrões aos quais pregamos (flexibilidade e resistência).
Re: Discussão sobre o Projeto I: construção de cobertura metálica.
por Sávio - sexta, 20 março 2015, 20:40
Como eu havia dito antes, apresentando meu ponto de vista, as telhas não apresentam uma
flexibilidade significativa - o que realmente influencia no telhado circular é o modo de montagem das
vigas.
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GRUPO 2
Discussões Projeto 1
por Sandra Chat Matemática - segunda, 2 março 2015, 15:59
Projeto I: Construção de cobertura metálica.
Gostaríamos de construir uma cobertura metálica sobre a piscina do IFF de Itaperuna em
forma de curva. Sabendo-se que cada telha da estrutura metálica mede 1,10m por 0,60m, e seu
custo unitário é de R$ 203,90, quanto seria gasto para realizar essa cobertura somente com
relação às telhas?
Re: Projeto 1
por Sandra - segunda, 9 março 2015, 21:57
Oi Pessoal, estou com receio de que se vocês deixarem para os últimos dias o tempo será curto e
as discussões serão menos intensas. Então se animem!!!
Projeto 1
por Ana - sábado, 14 março 2015, 17:07
Primeiro temos que saber as medidas da piscina do IFF para fazermos a área.
Projeto 1
por Adilene - sábado, 14 março 2015, 17:14
Sim, depois da área, teríamos que ver quantas telhas seriam gastas com as medidas 1,10 por 0,60.
Logo depois que visualizarmos o número de telhas, multiplicaríamos pelo preço unitário de cada uma,
observando o valor a ser gasto.
PROJETO 1
por Ana - sábado, 14 março 2015, 17:15
Depois que a área da piscina for encontrada, faremos a área da telha (Área do retângulo = b x h = 1,10
x 0,60 = 0,66m²) Depois dividimos a área da piscina/área da telha e saberemos quantas telhas será
necessário para estrutura metálica. Concordam Grupo 2?
Projeto 1
por Adilene - sábado, 14 março 2015, 17:21
Concordo Ana Luíza, porém será que pelo formato da superfície para piscina ser em forma de curva,
poderíamos usar a área de um retângulo?
Projeto 1
por Adilene - sábado, 14 março 2015, 17:25
Farei algumas pesquisas sobre a área em forma de curva, mais tarde eu mando algumas ideias sobre o
que procurei...
Projeto 1
por Ana - sábado, 14 março 2015, 17:27
Piscina do IFF: Largura: 12m - Comprimento: 25m
Como a estrutura metálica é uma circunferência.. vamos fazer a área do circulo referente a largura,
depois área do círculo do comprimento, dividir por dois, porque é só metade da circunferência e
depois somar as duas áreas?
Projeto 1
por Adilene - sábado, 14 março 2015, 17:32
Não sei de verdade se seria isso, talvez o que você tenha dito antes, esteja mais coerente, eu vou tentar
até mais tarde pensar em alguma fórmula de resolução para esse projeto 1 e envio por aqui.
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Projeto 1
por Ana- domingo, 15 março 2015, 08:49
Estava pensando, e o que eu disse anteriormente sobre como calcular a área da piscina não esta certo.
Porque não ficaria uma estrutura em formato de curva, ficaria metade de um circulo, o que não faz
sentido, porque dessa forma a gente faria pegando o cobertura do chão até o chão do outro lado...
Então acho que o mais adequado seria calcular a área piscina como um retângulo (bxh = 12x25 =
300m²). Porque dessa forma encontrariamos a área a ser coberta, independente do formato da
construção.
Depois disso, com a área de uma telha já calculada (0,66m²), dividimos a área da piscina pela área da
telha, dessa forma encontrariamos no numero de telhas.
Após o número de telhas ser encontrado, multiplicamos essa quantidade pelo preço unitário.
Projeto 1
por Ana - domingo, 15 março 2015, 09:54
Esse seria um esboço da estrutura metálica.

Re: Projeto 1
por Adilene - terça, 17 março 2015, 23:46
Show Ana Lu, vamos tentar resolver algumas soluções amanhã.
GRUPO 3
Projeto 1
por Igor A. - sábado, 14 março 2015, 16:54
Olá amigos Evelyn me disse que é assim que faz!!!!
Bom, temos que descobri quanto gastariamos pra cobrir a piscina...
Re: Projeto 1
por Igor A.- sábado, 14 março 2015, 16:56
só sei fazendo calculo, mas mesmo assim, teriamos que medir aquela piscina, daí é facil, só calcular
quantas telhas seriam suficientes para preencher, a area do retangulo (formato que o teto assumiria).
Re: Projeto 1
por Gustavo - sábado, 14 março 2015, 17:09
seria complicado para nós medirmos os valores em forma de curvatura, teríamos que fazer diversos
cálculos para saber o material que seria necessário para cobrir a piscina
Re: Projeto 1
por Igor A. - sábado, 14 março 2015, 17:12
cara, a gente não precisa saber o material, acho que a gente deve considerar o telhado como sendo reto,
porque não exigiu nada, e tipo a gente ja tem a telha, sabemos o preço e as medidas, o material é
desprezivel
Re: Projeto 1
por Gustavo - sábado, 14 março 2015, 17:18
mas o telhado teria uma curvatura, assim como a professora Sandra nos disse, se não estou engando.
Re: Projeto 1
por Gustavo - sábado, 14 março 2015, 17:16
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Acho que as medidas da piscina não devem ser muito diferentes disso nao, na minha concepção as
medidas devem ser, mais ou menos, 15 m de comprimento X 8 m de largura
Re: Projeto 1
por Igor A.- sábado, 14 março 2015, 17:18
Remmmmmm "concepção"!!! Desculpa ai.
Re: Projeto 1
por Gustavo - sábado, 14 março 2015, 17:19
hahaha, as aulas do Gustavo surtindo efeito.
Re: Projeto 1
por Igor A. - sábado, 14 março 2015, 17:20
show, show, cade o resto do pessoal cara?
Re: Projeto 1
por Gustavo - sábado, 14 março 2015, 17:28
nao sei cara, mas acho que teria 2 formas para calcularmos isso. 1 seria se nós medíssemos o local de
forma adequada, e a 2 seria fazer po meio de suposições e projeções.
Re: Projeto 1
por Aléxia - sábado, 14 março 2015, 18:45
Rapaz, que telha cara kkkkkkkk
Re: Projeto 1
por Aléxia - sábado, 14 março 2015, 18:49
acho que de inicio realmente teriamos que medir a priscina e depois acrescentar uma margem de
acrescimo para podermos fazer a curvatura
Re: Projeto 1
por Aléxia - domingo, 15 março 2015, 09:39
Meninos, ela disse que só queria saber da telha desprezando os outros materiais, certo? Como é uma
curvatura, poderiamos fazer como se fosse reto só que maior, tipo, que assim, na hora de fazer a
cobertura mesmo, vai ser mais facil ou até melhor para curvar. Ou nao?!
Re: Projeto 1
por Igor A.- domingo, 15 março 2015, 13:31
aff, tinha achado aqui o valor e ja tinha até colocado a resposta, aí descobri que tinha usado a largura
errada.
Re: Projeto 1
por Igor A. - domingo, 15 março 2015, 13:34
A piscina do iff tem 25 metros de comprimento por 12 de largura, isso da uma área de 300m². Porem,
para o telhado passar cerca de 1 metro para cada lado, a gente pode usar as medidas como 27x14 pra
ficar maneiro, dai a area seria 378m².
Re: Projeto 1
por Igor A. - domingo, 15 março 2015, 13:37
A área de uma telha é de 0,66m². Portanto, gastariamos cerca de 573 telhas para cobrir toda a piscina e
ainda sobrar dos lados, num valor de R$ 116.834,70.
Re: Projeto 1
por Igor A. - domingo, 15 março 2015, 13:39
Ou R$ 92.774,50 se fossemos cobrir exatamente a area da piscina, com 300m², e 455 telhas.
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GRUPO 4
Projeto 1
por Jessica - domingo, 15 março 2015, 10:01
Temos que calcular a área da piscina. Sabemos que as medidas da telha são de 1,10m x 0,6m, e
sabemos também que a piscina mede 12m x 25m, só fazer as contas para saber quantas telhas
usaríamos para fazer uma cobertura reta, porém, a cobertura pedida é uma cobertura curva, acredito
que gastaríamos um pouc mais de telhas, para fazer a curva, a questão é: quantas?
Projeto 1
por Jessica - domingo, 15 março 2015, 10:10
Se a cobertura fosse RETA, na horizontal, gastaríamos 20 telhas para cobrir uma "linha" da piscina
(12/0.6 = 20) e na vertical gastaríamos aproximadamente 23 telhas (25/1.10 = 23) , logo para cobrir a
piscina seria 20x23= 460 telhas, se a cobertura fosse reta

projeto 1
por Danielle - domingo, 15 março 2015, 12:32
Primeiro temos que saber a distância de um ponto da piscina onde ia começar a colocar as telhas até
no outro onde ia terminar; Temos que ver tb a altura em que vai ficar a distância no ponto no chão, á
altura da telha.
Projeto 1
por Leonardo - segunda, 16 março 2015, 08:35
Primeiramente analisar as características físicas (dimensões e pesos) das telhas a serem utilizadas e as
dimensões de comprimento, altura e largura da estrutura. Os componentes básicos da estrutura
metálica, dentre estes; pilar, reforço, a base, viga e outros. E analisar também a relação custobenefício, se é viável a implantação desse material comparado a outros.
GRUPO 5
projeto 1
por Giuliana - segunda, 9 março 2015, 21:30
nos temos que ver qual o tamanho da area que precisa ser coberto.
Re: projeto 1
por Evelyn - segunda, 9 março 2015, 21:55
Precisamos media o tamanho da piscina e quando vai ficar de sobra em volta, para dar espaço entre a
berada da piscina o suporte da cobertura
Re: projeto 1
por Emilly Prudencio de Souza Rosa DM - quinta, 12 março 2015, 21:22
Depois temos que ver como vamos fazer pra calcular o número de telhas para ficar em forma de curva.
Re: projeto 1
por Diéssica - sábado, 14 março 2015, 05:47
Exatamente, primeiro teremos que medir a área toda da piscina, quando tivermos o valor do tamanho
iremos calcular quantas telhas serão necessárias, para não somente cobrir a piscina mas para satisfazer
o projeto do telhado em curva que é proposto, e assim iremos saber qual o valor que irá ficar para
cobrir a piscina.
Re: projeto 1
por Evelyn - sábado, 14 março 2015, 17:20
Por enquanto o que sabemos é apenas o comprimento ta piscina, que é de 25m.

P á g i n a | 125

Para fazermos as contas, precisamos primeiro decidir como as telhas serão colocadas: horizontalmente
ou verticalmente com relação ao formato da piscina.
As telhas poderiam ser de policabornato, como essas enviadas em anexo, assim poderia ter uma leve
passagem de luz para a piscina pela parte de cima também.

Re: projeto 1
por Giuliana - sábado, 14 março 2015, 17:48
horizontamente ficaria melhor porque cobriria mais
Re: projeto 1
por Giuliana - sábado, 14 março 2015, 17:46
como iremos calcular isso ?
Re: projeto 1
por Evelyn - sábado, 14 março 2015, 17:51
Se formos colocar a telha de comprido, verticalmente em relação a piscina, poderiamos utilizar umas
24 telhas só para o comprimento. Sobraria 70 cm de telha para fora, de cada telha que chegar a borda.
Deu pra entender? rs'
Re: projeto 1
por Giuliana - sábado, 14 março 2015, 17:57
deu sim :)

PROJETO II
GRUPO 1
9h44 8 de mai - Sandra : Bom dia!
Recursos hídricos.
A) Considerando que uma pessoa consome por dia, em média, 200 litros de água para as
atividades diárias, no ano 2050 a cidade de Itaperuna poderá suprir sua necessidade de água
potável para sua população?
B) Considerando que uma pessoa produz por dia, em média, 160 litros de esgoto, a cidade de
Itaperuna terá condições, também para o ano de 2050, de tratar este esgoto assim como dar a ele
uma destinação final?
Bom Trabalho!
11h19 9 de mai – Daniel: O Censo de 2014 estima que a população de taperuna de
ha itantes
e se fosse gastos
litros por pessoa diariamente, em um dia taperuna teria gasto
litros,
e em um ano
litros de gua
11h26 9 de mai - Daniel : Isso estaria muito acima do recomendado porque segundo a ONU
(Organização das Nações Unidas) 110 litros de água por dia é suficiente para atender todas as
necessidades básicas de uma pessoa, ou seja, usando 200 litros por dia os moradores de Itaperuna
estariam desperdiçando litros de gua, essa quantidade ao longo do tempo representa muito
desperd cio de gua
11h27 9 de mai – Daniel : O trabalho é pra fazer isso mesmo ou eu estou fazendo tudo errado? �
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11h29 9 de mai - Larissa : Não sei kkkkkk
11h29 9 de mai - Larissa : Então a resposta da A é que não poderá suprir
11h30 9 de mai - Larissa 11h30 9 de mai –Thifani: Acho que é
11h30 9 de mai - Thifani : Pelo q eu entendi quer saber se tera condiçoes de abastecer a populaç o
toda
11h31 9 de mai – Larissa : Eu também
11h31 9 de mai - Thifani cho que tem que acrescentar
11h31 9 de mai - hifani lgo ai
11h31 9 de mai - Thifani q tipo ai nao ta respondendo a pergunta
11h31 9 de mai - Thifani a falando que ta acima e tals
11h32 9 de mai - Daniel : Tinha que saber a quantidade de agua potável disponível em taperuna
11h32 9 de mai - hifani ais tem que falar se da ou nao pra suprir, eu n o estou conseguindo
visualizar um caminho
11h32 9 de mai - Daniel : Mas acho que é impossivel sa er isso ao certo
11h32 9 de mai - Saraiva u acho q n
11h33 9 de mai – Larissa amos perguntar a andra
11h33 9 de mai - Daniel : E até 2050 provavelmente a população de Itaperuna vai aumentar, ou seja,
mais pessoas para consumir gua
11h33 9 de mai - Saraiva a pera
11h33 9 de mai – Daniel : Sei lá
11h33 9 de mai - Daniel : É dificil fazer trabalho assim, a pergunta é muito su jetiva kkkkkk
11h34 9 de mai – Saraiva: As pessoas iam desperdiçar litros de agua
11h34 9 de mai -Saraiva erto
11h34 9 de mai –Daniel egundo a
sim
11h34 9 de mai - Thifani era que nao tem na internet nao
11h34 9 de mai –Daniel : Pq o recomendado é 110 litros e não
litros
11h34 9 de mai - Thifani
quantidade mais ou menos
11h34 9 de mai - Saraiva as e se elas guardassem
11h34 9 de mai -Larissa uardassem
11h34 9 de mai - Saraiva: Sla num poço ou alguma coisa assim
11h34 9 de mai - Daniel: Eu procurei aqui mas só apareceu falando de um desperdício que teve numa
ovra de rua
11h34 9 de mai - Daniel : ra 11h35 9 de mai – Saraiva: Tipo elas construíram um poço
11h35 9 de mai - Larissa
11h35 9 de mai - Daniel : Caiu no site do Adilson Ribeiro �
11h35 9 de mai - Thifani: Mais isso nao ta incluindo num poço �
11h35 9 de mai - Thifani sso eu vi
11h35 9 de mai -Saraiva la
11h35 9 de mai – Daniel : Mas ta falando que ela consome e não guarda
11h35 9 de mai - Thifani : A resposta eu acho que é nao
11h36 9 de mai - Thifani
ais o pq poderia ser isso ai msm
11h36 9 de mai –Larissa: O problema não fala isso araiva
11h36 9 de mai - Saraiva
m acho q e n sendo assim
11h36 9 de mai - +55 22 99917-1921: Gnt eu acho que a resposta é Não
11h37 9 de mai – Daniel: E alem das pessoas consumindo, ainda tem as empresas, as lojas, os
restaurantes, que não estão incluídos nos calculos, já que no problema só está se referindo a 200 litros
consumidos por pessoa
11h37 9 de mai - Manoel im
11h37 9 de mai - Larissa: É, mas pra saber certo, devíamos saber quanto de água Itap tem disponível
pra população
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11h37 9 de mai - Manoel : E a cidade possui um limite de abastecimento de água
11h37 9 de mai - Saraiva: Então
11h37 9 de mai - Daniel : Acho que Itaperuna não consegue repor essa grande quantidade de agua tão
rapido assim, tanto que no verão ja existe falta d agua aqui
11h37 9 de mai - Larissa: Qual é esse limite
11h38 9 de mai –Manoel era
11h38 9 de mai - Larissa erdade
11h38 9 de mai –Daniel nt
11h38 9 de mai - Thifani
ais deviamos procurar
11h38 9 de mai - Thifani uanto tem disponivel
11h38 9 de mai - Thifani ra ficar uma coisa mais correta
11h38 9 de mai – Manoel emos que levantar os dados corretamente e os dados mais importantes,
em fontes seguras , n o podemos ficar fazendo suposições ou perguntar ao meu pai, ele tra alha na
11h38 9 de mai - Larissa anoel vai falar
11h38 9 de mai - Larissa u acho
11h38 9 de mai - Daniel pai do anoel da edae
11h39 9 de mai – Daniel : Ele deve ter alguma informação
11h39 9 de mai - Manoel ey
11h39 9 de mai – Larissa alaee
11h39 9 de mai - Larissa kkk
11h39 9 de mai - Manoel: Itaperuna gera por dia 54 184 000 litros de água em média
11h39 9 de mai –Daniel eeeeeeem
11h40 9 de mai - Larissa: �
11h40 9 de mai - Larissa or dia
11h40 9 de mai - Manoel im
11h40 9 de mai - Daniel : Então a resposta é sim kkkkk
11h40 9 de mai - Daniel : É muita agua por dia
11h41 9 de mai - Larissa: Pois é kkkkkk
11h41 9 de mai - Manoel: Mas cada pessoa gasta 200 litros de água
11h41 9 de mai – Daniel : Mas tipo até 2050 essa produção de água pode diminuir drasticamente
11h41 9 de mai – Daniel : Manel vc tem certeza que é aquele monte de zero ali
11h41 9 de mai - Thifani : Acho que não heim
11h41 9 de mai – Daniel : Kkkkk
11h41 9 de mai - Manoel: Isso é oq uma om a da edae tira por dia
11h42 9 de mai - Manoel ps
11h42 9 de mai - Thifani
litros de agua por pessoa
11h42 9 de mai - Thifani c acha que tem quantas pessoas aqui
11h42 9 de mai - Thifani : Aqui nao é Miracema nao �
11h42 9 de mai – Daniel : em mil e pouco
11h42 9 de mai - M
desculpa
11h42 9 de mai - Larissa
11h43 9 de mai – Daniel Teperino: Miracema tem 26580 só ���
11h43 9 de mai - +55 22 99917-1921 nt
11h43 9 de mai - +55 22 99917-1921 u errei aki
11h43 9 de mai - Larissa em kkkkkkk
11h43 9 de mai - +55 22 99917-1921: São
litros
11h44 9 de mai - Thifani : É
e poucos mil nao
11h44 9 de mai - Larissa esmo assim vai dar kkk
11h44 9 de mai - Daniel : No Censo de 2014 hifani ta
11h44 9 de mai - Thifani a na max tem a quantidade de ha itantes
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11h44 9 de mai - Larissa: Segundo a pesquisa que o Dani fez é isso
11h44 9 de mai - Thifani ntao ta certo kkk
11h44 9 de mai - Larissa agora
11h45 9 de mai - Daniel: Eu pesquisei no site do IBGE que é o site do governo federal kkkkkkk
11h47 9 de mai - Saraiva manoel
11h47 9 de mai - Saraiva ssa quantidade de agua ai e por dia
11h47 9 de mai - Manoel: Gnt perguntei aki em Casa a bomba d água de taperuna tira
litros por
segundo
11h47 9 de mai – Daniel : Cara com a produção de agua que o Manoel falou, sobra muita coisa, por
dia Itaperuna "só consome
, litros
11h48 9 de mai - Daniel a no lu e em iracema a om a tira eu acho que
litros por segundo
11h48 9 de mai - Saraiva e for
por segundo
11h48 9 de mai - Manoel a em mais q isso
11h49 9 de mai - Saraiva: Da mais ou menos
por dia
11h49 9 de mai - Manoel: Mas tem muitos outros gastos de água
11h49 9 de mai - Daniel : Cara não é possível ser isso
11h49 9 de mai - Saraiva e for
msm
11h49 9 de mai – Daniel Teperino: A da sua casa é impossivel ser isso, como qie vcs armazenam tanta
agua
11h50 9 de mai - Manoel: E nem tudo isso é usado pra a astecer a cidade
11h50 9 de mai - aniel
11h50 9 de mai - aniel iga a om a
segundos e desliga
11h51 9 de mai - Manoel: Gnt só uma porcentagem da água será para o uso
11h51 9 de mai - Manoel q ela tem o processo de tratamento
11h51 9 de mai - Larissa omo vc sa e
11h51 9 de mai - Larissa hh
11h51 9 de mai - Manoel: Então não é isso td por dia
11h52 9 de mai - Daniel : Mas cara se tirar 1% só pra abastecimento ja gera 51840 litros de água
11h53 9 de mai - Daniel sso por dia
11h53 9 de mai - Manoel ish
11h53 9 de mai - Manoel em mais coisa
11h54 9 de mai - Daniel : Se a gente por suposição dobrar a quantidade de agua que a população
consome por dia, mesmo assim ainda suficiente pra co rir o consumo
11h54 9 de mai - Manoel im
h
de mai - araiva a pera
11h55 9 de mai - Saraiva: Então consegue suprir ou n
11h55 9 de mai - Manoel cho q sim
11h56 9 de mai - Daniel: Mas ai que entra a questão de ficar fazendo suposição agora
11h56 9 de mai - Daniel m
ainda tera agua pra td mundo
11h57 9 de mai - Daniel : Mas se a população aumentar e a captação de água diminuir
11h57 9 de mai - Daniel : Pode ser que a longo prazo isso não seja suficiente
11h57 9 de mai - Manoel ey
11h57 9 de mai - Manoel em mais
11h58 9 de mai - Manoel : Em tempos de pouca água não vai isso td não
11h58 9 de mai - Daniel: Verdade, no Inverno capta pouca água e no Verão consome mais
11h59 9 de mai - Daniel: Não é regular a quantidade de agua gerada e nem a quantidade de agua
consumida
11h59 9 de mai - Manoel : Só vai essa quantidade com o rio cheio com a capacidade total da om a
11h59 9 de mai - Daniel apaz que questao complexa kkkkk. Vamos reunir todas as informações que
levantamos e tentar ver o que já temos, para então tentar encontrar alguma fórmula ou um caminho,
temos que pensar
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12h00 9 de mai - Manoel : É
12h00 9 de mai - Manoel
cho q n o
12h01 9 de mai - Manoel : Pq se o consumo exagerado continuar o nível de água só vai cair
12h02 9 de mai - Daniel Teperino oncordo
12h03 9 de mai - Priscila anoel
12h03 9 de mai - Saraiva as ainda muita gua
12h03 9 de mai - Saraiva ndo o rio n ta cheio e a om a n ta oa
12h03 9 de mai - Saraiva ira em media qnto de agua
12h03 9 de mai - Priscila ns
ou
litros de agua
12h03 9 de mai - Saraiva: Não da pra sa er
12h04 9 de mai - Manoel : Tipo isso é mtt relativo
12h10 9 de mai - Manoel: Sei lá
12h11 9 de mai - Manoel q tem muitos outros casos q pode ocorrer
12h11 9 de mai - Lucas ealmente
12h12 9 de mai - Lucas: A questão de capitação da agua é muito variável
12h12 9 de mai - Manoel : Pq o consumo de água de Natividade e Porciúncula pode afetar a produção
de água de taperuna
12h13 9 de mai - Lucas
s desses mais a de om os tam m
12h13 9 de mai – Lucas: Não só
12h24 9 de mai - Priscila: Olá, olá
12h24 9 de mai - Priscila: tentei entrar mais cedo mas não deu, ok
12h24 9 de mai - Daniel em pro lema n o kkkk
12h24 9 de mai - Daniel: Não chegamos a nenhuma conclusão ainda
12h27 9 de mai – Priscila: Eu acho que Itaperuna não poderá suprir as necessidades de água para a
população
12h28 9 de mai - Priscila orque se a populaç o s tende a crescer
12h28 9 de mai - Manoel epende muito
12h28 9 de mai - Priscila: Então daqui a 35 anos a população pode dobrar, ainda mais com o
crescimento da cidade
12h29 9 de mai - Daniel
as a populaç o pode diminuir t m
12h29 9 de mai – Daniel: Tem um monte de variável
12h29 9 de mai – Daniel : A produção de agua pode cair
h
de mai riscila ser que poder diminuir
o sei
12h29 9 de mai - Priscila : A prefeitura tá/tava com um projeto de expansão
12h30 9 de mai - Priscila : A produção de água só tende a cair
12h49 9 de mai - Talita : Eu acho que não seria capaz de suprir pq em 2050 a população deve
aumentar muuuuito, até porque a cada ano a média de vida da população brasileira aumenta e a
quantidade de recém-nacidos que falecem é menor ( eu acho/quase certeza e se o ideal gastar
hoje em dia para ficar em equil rio imagino que o ideal para gastar em
deve ser menor
12h49 9 de mai - Thifani: Concordo com a alita
12h49 9 de mai - Thifani asce muitas mais pessoas do q morre
12h50 9 de mai - Larissa erdade
12h50 9 de mai -Thifani: E fora que a quantidade que agt gasta já é mais que o normal
12h50 9 de mai - Larissa m taperuna ainda
12h50 9 de mai -Thifani magina se nascer mais gente
12h50 9 de mai - Thifani ora os disperdicios
12h51 9 de mai - Larissa: E como está/estava com poucas chuvas o rio Muriaé não estava totalmente
cheio pra gerar o que gera por dia. Vocês viram como o rio está baixo? A cada ano que passa ele está
menor
12h51 9 de mai - Thifani ao precisa fazer nenhuma conta pra responder nai e nada for feito para
mudar esse quadro de a andono em relaç o ao rio

P á g i n a | 130

12h51 9 de mai - Thifani ao
12h52 9 de mai – Talita : Existe um enorme disperdicio da população, mas nem se compara ao
disperdicio das indústrias, na vdd de toda a água bombeada no Brasil só 6 porcento é gastado pela
população, a grande maioria do resto é a indústria
12h52 9 de mai - Larissa: O Daniel já fez as contas
12h53 9 de mai - Talita : Daniel fez, mas acho que não
12h53 9 de mai - Talita : A gente tem que ter uma noção de números, de dados corretos para
começarmos
12h54 9 de mai - Manoel: É uma questão relativa de mais, temos que pensar em um caminho
12h54 9 de mai - Larissa: Pois é
12h54 9 de mai - Thifani ntao vamos
12h54 9 de mai - Thifani esquisar direitinho e fazer as contas
12h54 9 de mai - Larissa: Depende pra caramba dos números que vamos usar
12h54 9 de mai - Manoel : Não só isso
12h54 9 de mai - Manoel em a teoria t m, temos que ver o que levar em consideraç o
Daniel : E além das pessoas consumindo, ainda tem as empresas, as lojas, os
restaurantes, que não estão incluídos nos cálculos, já que no problema só está se referindo a 200 litros
consumidos por pessoa
12h56 9 de mai – Talita: Gente, agora vou almoçar
12h56 9 de mai - Manoel k
12h56 9 de mai - Larissa: ��
12h58 9 de mai – Talita epois a gente volta a discutir so re o assunto
12h58 9 de mai - Talita : �
h
de mai – ucas ente
15h03 9 de mai - Manoel ale
15h04 9 de mai - Talita ale
15h04 9 de mai – Lucas : A Priscila disse que Itaperuna tem um projeto de expansão certo
15h04 9 de mai - Lucas: Contudo se Itaperuna continuar com sua expansão teria de buscar novos
recursos hídricos, porque somente o rio n o daria conta
15h05 9 de mai - Lucas: Porem se não expandir e permanecer nas condições atuais
15h06 9 de mai - Talita : Acho que não deveríamos levar isso em consideração
15h06 9 de mai – Lucas la teria como continuar ate
claro que sem analisar a hip tese
15h06 9 de mai - Lucas : Que a outras cidades ao uso do rio também
15h06 9 de mai - Larissa: Não sabemos o que levar em consideração lkkkk
15h06 9 de mai - Manoel ara
15h07 9 de mai - Lucas : Se levarmos as cidades em consideraç o e seu desenvolvimento
15h07 9 de mai - Talita: E tbm, se expandir seria um aumento de recursos hídricos proporcionaiw
15h07 9 de mai - Manoel : Tem vários coeficientes de variação no número de ha itantes
15h07 9 de mai - Lucas eria pouco viavel
15h07 9 de mai - Talita proporcionais
15h08 9 de mai - Manoel : É mtt relativo
15h08 9 de mai –Lucas igo isso se a cidade se manter no numero atual
15h08 9 de mai - Lucas : Se crescer mais isso levando em conta as cidades próximas
15h08 9 de mai - Lucas : Fica difícil definir se sim ou n
15h09 9 de mai - Lucas : ois muitos fatores influenciam
15h09 9 de mai - Lucas xemplo de grande influencia o clima
15h09 9 de mai - Manoel
em tanto
15h13 9 de mai – Talita: Vamos com inar de discutir tudo isso juntos
15h13 9 de mai - Manoel ode ser
15h14 9 de mai - Talita: Aí a gente ver todas as hipóteses
15h15 9 de mai - Talita: Fazemos um tipo de votação pra decidir
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15h15 9 de mai - Manoel k
15h15 9 de mai - Talita: E dps passamos pra próxima pergunta
15h15 9 de mai - Manoel a
15h16 9 de mai - Talita : Terça de manhã
15h17 9 de mai - Manoel ode ser
15h17 9 de mai - Talita : Dps a gnt vê a hr com todo mundo
15h17 9 de mai - Talita
o dia
15h17 9 de mai - Talita gora tenho que sair
15h17 9 de mai - Talita: �
21h53 27 de mai - Daniel : Acho que a galera podia começar a discutir de novo
h
de mai – aniel recisamos desse ponto mkkkkk
21h54 27 de mai - Talita k ok
21h54 27 de mai - Daniel: Eu n sei por onde começar, talvez, me surgiu uma ideia
21h55 27 de mai - Daniel cho que poder amos usar
ou
21h55 27 de mai - Daniel la
21h55 27 de mai - Daniel alma
21h55 27 de mai - Daniel u n o to conseguindo pensar em nada mais
21h55 27 de mai – Talita : Não foi uma pergunta vajs sjs . Vamos ver vou te ajudar, vamos ver se me
lembro a diferença de PA e PG, vou pesquisar ......
21h55 27 de mai - Daniel : Quais são as formulas de
e
msm
21h57 27 de mai - Talita : P.A são sequências de números, em que a diferença entre um número e seu
antecedente igual à uma raz o “r” las podem ser crescentes ou decrescentes. Nas progressões
crescentes, a razão será positiva, e nas decrescentes, será negativa.... P.G. são sequência de números,
em que a divis o entre um número e seu antecedente igual à uma raz o “q” las podem ser
crescentes ou decrescentes as progressões crescentes, o q ser maior que , e nas progressões
decrescentes, ser menor que e maior do que zero as progressões com raz o negativa, a sequência
n o ser nem crescente nem decrescente
21h58 27 de mai - Talita : Se a gnt souber a população de tap em
a gnt pode sa er quanto
aumenta por ano, assim como a captaç o de gua
21h58 27 de mai - Talita: Sei lá
21h58 27 de mai - Talita kkkk
21h58 27 de mai - Thifani em no caderno de mat do ano passado kkkkk
21h59 27 de mai - Daniel studei tanto pra isso, e hoje n lem ro nem as formulas
21h59 27 de mai - Daniel cho que meu caderno ta em iracema
22h00 27 de mai - Thifani manha eu procuro
22h03 27 de mai - Daniel : <Mídia omitida
22h03 27 de mai - Talita k
22h04 27 de mai - Talita : Tem como vc procurar a população de tap em
22h04 27 de mai - Daniel cho que tem
22h04 27 de mai - Daniel: 2014, não
22h07 27 de mai - Talita: De 2014 tu mandou no início da conversa
22h07 27 de mai – Daniel pagou tudo aqui
22h08 27 de mai - Daniel : População estimada de Itaperuna (2014) ha itantes
22h08 27 de mai - Talita : "O Censo de 2014 estima que a população de Itaperuna é de
ha itantes e se fosse gastos
litros por pessoa diariamente, em um dia taperuna teria gasto
,
litros, e em um ano
litros de gua
22h08 27 de mai - Daniel : Obg �
22h09 27 de mai - Daniel : População de Itaperuma(2013) ha itantes
22h11 27 de mai - Talita : A razão é
22h12 27 de mai - Talita : Esse "n" é o que msm
22h12 27 de mai - Talita : �
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22h12 27 de mai - Daniel : É a quantidade de numeros que a gente vai fazer eu acho
22h12 27 de mai - Daniel : De 2014 até
22h12 27 de mai - Daniel : 36 que vale o
22h12 27 de mai - Daniel : Eu acho que é isso
22h16 27 de mai - Talita k
22h17 27 de mai - Talita : Eu fiz a conta mas acho que tá errada
22h18 27 de mai - Daniel iga para n s
22h18 27 de mai - Talita : Qual é o a
22h18 27 de mai - aniel
eu acho
22h19 27 de mai - Talita : Atá
22h19 27 de mai - Talita orry
22h19 27 de mai - Talita rrei a conta
22h19 27 de mai - Daniel : Depende ué, eu n tenho certeza
22h22 27 de mai - Talita efiz a conta
22h22 27 de mai - Talita
,
22h22 27 de mai - Talita : Agora acho que tá certo
22h23 27 de mai - Daniel : Seria isso tudo de habitantes em 2050 então
22h23 27 de mai - Talita im
22h24 27 de mai - Talita : Temos que saber a quantidade de de água om eada em
e
22h25 27 de mai - Daniel : Acho impossível sa er isso
22h25 27 de mai - Talita : Daí desco rimos de
22h25 27 de mai - Talita kkkk
22h25 27 de mai - Talita : Não sei outra forma
22h25 27 de mai - Daniel : Vamos na CEDAE pra perguntar �
22h25 27 de mai - Thifani Você usou
ou
22h25 27 de mai - Thifani
22h25 27 de mai – Thifani
22h26 27 de mai - Daniel
se a gente calculasse usando a quantidade de agua que o anoel flw
22h26 27 de mai - Daniel
22h26 27 de mai - Daniel : Digamos que seria constante o valor, pq existem muitas variaveis na
retirada de água
22h26 27 de mai - Talita sei
22h27 27 de mai - Talita oa aniel
22h29 27 de mai - Daniel : Tipo assim, pq se a gente levar em conta que tem regime de cheia e de
estiagem, tem maior retirada dos municípios que antecedessem itaperuna, pode ser que agua esteja
diminuindo sua abundância, po tem várias variáveis, se a gente levar tudo em conta n o vamos chegar
a lugar nenhum
22h30 27 de mai - Talita
m acho
22h31 27 de mai - Thifani erdade isso
22h31 27 de mai - Talita taperuna gera por dia
litros de gua em m dia
22h31 27 de mai - Thifani sa esse valor
22h31 27 de mai - Talita : Nossa, isso é muito
22h32 27 de mai - Daniel omo que a gente vai usar mesmo
22h32 27 de mai - Talita
na verdade
22h32 27 de mai -Daniel : Eu to muito perdido, as conversas sumiram aqui entao eu n lembro o que a
gente pensou naquela primeira discussão
22h33 27 de mai - Talita : Isso é di rio, devemos sa er por ano
22h33 27 de mai - Talita : Descobrir quanto a população gasta por ano
22h34 27 de mai - Talita u trair a quantidade que tem menos a quantidade gasta
22h35 27 de mai - alita e o resultado for maior que
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22h35 27 de mai - Talita : Itaperuna suprirá a necessidade
22h35 27 de mai - Daniel a pergunta ta falando que a pessoa consome
litros por dia
22h36 27 de mai - Talita : Caso contrário não
22h36 27 de mai - Talita : Meu raciocínio tá certo
22h36 27 de mai - Daniel : Se multiplicar 200 litros pela qntd de população em 2050 dará qnt
itaperuna gastará por dia em
22h36 27 de mai - Talita : 200 ×
,
22h36 27 de mai - Daniel : Não precisa sa er o gasto anual eu acho
22h39 27 de mai - Talita : É vdd
22h39 27 de mai - Talita : Não precisa
22h40 27 de mai – Thifani
e perdi aqui
22h40 27 de mai - Thifani : Vocês falam muito rapido
22h41 27 de mai - Daniel alita, vc fez os calculos ai
22h41 27 de mai -Daniel : Quase que escrevi Larissa no lugar de Talita, ia me sentir como minha mãe
kkkkk
22h42 27 de mai - Larissa
22h42 27 de mai - Larissa ossa
22h43 27 de mai - Larissa: Gente, a prof não ia ler e falar com a gnt
22h43 27 de mai - Talita : Eu não
22h43 27 de mai - Talita : Eu tô deita
22h43 27 de mai - Talita : ���
22h43 27 de mai - Talita
deitada
22h43 27 de mai - Talita ensei que vc tivesse fazendo
22h43 27 de mai - Talita : ���
22h43 27 de mai - Daniel u t m to deitado
22h43 27 de mai - aniel
endo jogo kkkkk
22h43 27 de mai - aniel em sei onde anda minha calculadora
22h47 27 de mai - Talita : Gnt, tem questão t m
22h47 27 de mai - Talita into informar que sua calculadora n o anda, ent o ela est no lugar
22h47 27 de mai - Talita : Vai lá uscar
22h48 27 de mai - Daniel ara
22h48 27 de mai - Daniel: Ta na sala
22h48 27 de mai - Daniel onge pakas
22h49 27 de mai - Larissa: Preguiçosos �
22h50 27 de mai - Talita: Tá na copa mais longe ainda
22h53 27 de mai - Daniel : Qual é a conta
22h54 27 de mai - Talita: Não lem ro
22h54 27 de mai - Daniel alma ae
22h55 27 de mai - Daniel: 200 ×
,
litros de agua por dia em itaperuna
22h55 27 de mai - Talita: 5184000 - ( 200 ×
,
22h55 27 de mai - Talita
22h56 27 de mai - Talita
,
,
22h56 27 de mai - Daniel
22h56 27 de mai - Daniel eu negativo
22h56 27 de mai - Daniel ao supriria a necessidade
22h56 27 de mai - Daniel: Suprirá
22h56 27 de mai - Talita - ,
,
22h56 27 de mai - Talita inalmente conseguimos
22h57 27 de mai - Talita evantei pra pegar a calculadora atoa
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h
de mai – hifani ossa
22h59 27 de mai –Thifani ai ter muita falta msm
22h59 27 de mai - Daniel alta o do esgoto agora
23h00 27 de mai - Talita amos pra agora
23h00 27 de mai - hifani ual a pergunta
23h00 27 de mai - Daniel cho que deve ser mil vezes mais complexo kkkkkk
23h00 27 de mai - Daniel: B) Considerando que uma pessoa produz por dia, em média, 160 litros de
esgoto, a cidade de Itaperuna terá condições, também para o ano de
, de tratar este esgoto assim
como dar a ele uma destinaç o final
Bom Trabalho!
23h01 27 de mai - Talita
om tra alho
23h01 27 de mai - Daniel: Só um pouquinho facil esse tra alho
23h01 27 de mai - Daniel roxima vez pode passar mais dificil, eu deixo
23h01 27 de mai - Daniel kkkkkkk
23h02 27 de mai - Talita: ��
23h02 27 de mai - Talita kkk
23h02 27 de mai - Talita eu celular vai descarregar
23h02 27 de mai - Thifani amos fazer amanha
23h02 27 de mai - Thifani o sem tomada no meu quarto kkkkk
23h03 27 de mai - Talita : Amanhã não iríamos fazer o relatório de manhã
23h05 27 de mai - Daniel utro dia a gente pensa nisso kkkkkk
23h05 27 de mai - Talita k
23h05 27 de mai - Daniel h talita, ve a parada do tra alho de istoria
23h06 27 de mai - Talita : Amanhã eu vejo
23h11 27 de mai - Daniel k ok
23h12 27 de mai - Talita : �
23h13 27 de mai - Daniel oa noite
23h13 27 de mai - Daniel jks
23h13 27 de mai - Daniel orme com eus d
23h13 27 de mai - Daniel alita
23h13 27 de mai - Talita oa noite
23h14 27 de mai - Talita urma com eus troxa
23h14 27 de mai - Talita
ani oy
23h14 27 de mai - Talita
aniel
23h14 27 de mai - Daniel Teperino roxa mesmo
23h14 27 de mai - +55 22 98142-2302 uito troxa
23h14 27 de mai - +55 22 98142-2302 kkkk
23h15 27 de mai - Talita : �
23h15 27 de mai - Talita u sei
21h36 28 de mai - Daniel : Gente se vcs quiserem tentar alguma coisa sobre a questão B e eu estou a
disposição, mas não sei nem por onde começar
21h37 28 de mai - Talita : Mais tarde, agora tô fazendo relatório
21h37 28 de mai - Daniel k
21h37 28 de mai - Daniel oa sorte
0h18 29 de mai - Talita sucesso
0h18 29 de mai - Talita : �
0h18 29 de mai - Talita : �
20h35 29 de mai - Talita
inha gente
20h35 29 de mai - Talita amos resolver isso
20h38 29 de mai - Daniel
amos
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20h38 29 de mai - Daniel : Mas ja aviso, estou com preguiça
20h39 29 de mai - Daniel
manoel tinha que ta online, ele falou que o pai dele sa e da parada de
esgoto t m
20h39 29 de mai - Talita : Também estou, mas me sinto mal tendo muita coisa pra fazer e ficar a toa,
então vou fazer isso
20h39 29 de mai - Daniel k
20h39 29 de mai - Talita iga pra ele
20h40 29 de mai - Daniel u to procurando na internet aqui
20h41 29 de mai - Daniel
er se acho alguma coisa
20h48 29 de mai - Daniel http www deepask com goes page itaperuna - ndice-de-tratamentode-esgoto - eja-o-percentual-tratado-em-relacao-ao-total-coletado-na-sua-cidade
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20h48 29 de mai -Daniel : Entrem nisso, tem vários dados so re o esgoto de itaperuna
20h49 29 de mai - Talita : Com minha net ótima vou abrir hj é ver amanhã
20h49 29 de mai - Daniel kkkkk
20h49 29 de mai - Talita w
20h49 29 de mai - Talita
e
20h49 29 de mai - Talita
anda print
20h49 29 de mai - Daniel : Não é possivel, meu g ta a rindo, seu wifi a re t m poxa
20h50 29 de mai - Daniel
as calma ae, vou mandar print
20h51 29 de mai - Talita ou tentar
20h51 29 de mai - Talita : Até começar a chegar às msg no meu cel quando liguei o Wi-fi demorou
uns 10 min , pra vc ter noção
20h52 29 de mai - Daniel : Aqui, até 2012 itaperuna não tratava nenhum esgoto
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20h53 29 de mai - Daniel: Mas tem um site la que fala que em 2012 o Paulada assinou um contrato
junto com o governo do estado para implantação de um sistema de tratamento de esgoto, e esse
sistema seria capaz de tratar até
do esgoto coletado
20h53 29 de mai - Daniel : E nesse link que eu mandei tem o esgoto coletado até
20h53 29 de mai - Daniel
ou pegar uma folha aqui pra anotar os dados e depois mando aqui
20h54 29 de mai - Talita k, o rigada
21h00 29 de mai - Daniel : Tenho os dados de esgoto coletado de 2008 até 2012, sendo que até
nada tinha sido tratado
21h03 29 de mai - Talita : Assim não tem condições
21h08 29 de mai - Daniel ual a formula da
msm
21h10 29 de mai - Talita : Apaguei a imagem que tinha isso �
21h12 29 de mai - Daniel ode deixar, acho que consegui a qntd de esgoto coletada em
21h12 29 de mai - Talita ossa
21h12 29 de mai - Daniel : <Mídia omitida
21h14 29 de mai - Daniel : Tipo no site que eu vi falava que o sistema de tratamento de esgoto que
viria pra itaperuna poderia tratar 80% do esgoto produzido, mas a gente sabe como é política, demora
muito pra acontecer e nunca funciona totalmente, eu posso tentar fazer o calculos usando
em vez
de
21h15 29 de mai - Daniel : Na verdade eu ja n sei mais o que to fazendo �
21h20 29 de mai - Talita : Melhor 80 msm ���
21h20 29 de mai - Daniel m
ser o
pessoas em itaperuna, se cada uma gerar
litros ta na quest o , ser o
litros de esgoto gerado por dia
21h21 29 de mai - Talita : Tá, mas pera
21h22 29 de mai - Talita : Se a gnt considerar sempre
n o vamos chegar em lugar nenhum,
t nhamos que sa er os litros que eles tratam
21h23 29 de mai - Talita : Esse 20 porcento sobrando já não responderia a questão
21h23 29 de mai - Daniel : Até 2012 não foi tratado nada, só que em
foi firmado um acordo
entre aulada e ergio a ral pra implantaç o de um sistema de esgoto aqui em taperuna capaz de
tratar
do esgoto gerado
21h23 29 de mai - Talita : Pq a pergunta é se trataria tudo
21h24 29 de mai - Talita : Nem sei mais o que eu tô falando
21h24 29 de mai - Daniel : Eu não to sa endo explicar kkkkk
ra alhar pro lemas desse tipo um
pouco complicado
21h26 29 de mai - Talita u entendi
21h26 29 de mai - Daniel
aac arquivo anexado
21h30 29 de mai - Daniel : Então, acho que Itaperuna não vai conseguir tratar todo o esgoto gerado
21h30 29 de mai - Daniel
ou organizar minhas contas aqui e mando pra vcs
21h37 29 de mai - Talita : <Mídia omitida
21h38 29 de mai - Talita : Então me ignorem
21h43 29 de mai - Daniel : Foi mal, eu tava copiando a parada aqui, nem vi o celilar vi rar
21h43 29 de mai - aniel elular
21h44 29 de mai - aniel
jpg arquivo anexado
Ve se da pra entender?
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22h00 29 de mai - Talita riscila aqui agora
22h04 29 de mai - Talita: Eu estava vendo sua conta, acho que está tudo certo mesmo, eu refiz
algumas partes só pra confirmar e ateu os resultados
22h08 29 de mai - Talita: Ah gente, só pra constar, quando estávamos discutindo a outra questão eu
estava com a alita
22h09 29 de mai - Daniel: Ok, todo mundo participou das discussões das questões
22h10 29 de mai - Daniel: Então a gente concluiu que pra letra A não suprirá o consumo de água e pra
letra B o tratamento de esgoto não sera suficiente para tratar
do esgoto coletado
22h10 29 de mai - Daniel: Na letra B falta algumas pessoas opinarem ainda, mas acho que todo mundo
vai concordar kkkkk
22h10 29 de mai - Talita om
22h11 29 de mai - Talita: Eu vi os cálculos
22h11 29 de mai - Talita: E não achei erro e em consistente
22h12 29 de mai - Talita: Concordo que não sera possível tratar a agua também
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22h13 29 de mai - Thifani eixa eu ver os calculos aqui
22h16 29 de mai - Thifani : Eu nao achei erro nos calculos não, fiz alguns na calculadora aqui
22h16 29 de mai - Thifani
eu achei coerente o pensamento com o que tava pedindo
22h17 29 de mai - Thifani : Entao acho que é isso mesmo
22h17 29 de mai - Larissa: Esse Daniel, aqui ����
22h17 29 de mai - Daniel : Isso ai, gosto de todo mundo concordando cmg �
22h17 29 de mai - Daniel : Obrigado pelos elogios �
22h17 29 de mai - Daniel : ���
22h17 29 de mai - Larissa lk inteligente rapaz
22h17 29 de mai - Daniel a parei
22h18 29 de mai - Larissa
acho que a certo
22h18 29 de mai - Larissa as agora amos ver o q a prof vai falar
22h20 29 de mai - Daniel spero que ela concorde com a gente kkkkk
22h34 29 de mai - Larissa: Uhum ��
19h32 2 de jun - Saraiva gnt
19h33 2 de jun - Saraiva elas contas q eu refiz aki
19h33 2 de jun - Saraiva cho q ta coerente
19h33 2 de jun - Saraiva: Então eu concordo t m
10h22 5 de jun - Sandra Schroetter : Bom dia ! Precisamos encerrar as discussões até domingo dia
07/06. Abraços a todos. Sandra.

GRUPO 2
7h45 8 de mai - Sandra Schroetter : Bom dia!
Recursos Hídricos.
A) Considerando que uma pessoa consome por dia, em média, 200litros de água para suas atividades
diárias, no ano de 2050 a cidade de Itaperuna poderá suprir sua necessidade de água potável para sua
população?
B) Considerando que uma pessoa produz por dia, em média, 160 litros de esgoto, a cidade de
Itaperuna terá condições, também para o ano de 2050, tratar este esgoto assim como dar a ele uma
destinação final?
7h45 8 de mai - Sandra Schroetter : Bom Trabalho!
18h58 26 de mai - Larissa: Estava pesquisando
18h58 26 de mai - Larissa: A população média de itaperuna é de cerca de cem mil ha itantes
19h00 26 de mai - Larissa : E a média diária de consumo de água da população brasileira é de cerca
de
litros por pessoa
19h01 26 de mai - Larissa Borgatti
19h02 26 de mai - Larissa Borgatti : Em em uma ano, cada pessoa vai consumir cerca de 73 mil litros
de água
19h03 26 de mai - lisa uau
h
de mai – aula ossa
19h04 26 de mai - Larissa : Então a população de itaperuna vai precisar de cetca de 7300000000 litros
de água em um ano
19h05 26 de mai - Elisa : Será que dá
19h05 26 de mai - Elisa cho que nao heinnnnn
19h05 26 de mai - Larissa m anos
19h05 26 de mai - Paula : A população consome muito
19h06 26 de mai - Larissa : Seria necessário 255500000000 Litros de água
19h06 26 de mai - Paula : Também acho que não einn
19h06 26 de mai - Paula aram aa
19h06 26 de mai - Larissa Borgatti cho t m
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19h06 26 de mai – Elisa Rodrigues: Não dá não gente
19h06 26 de mai - Larissa inda mais com a seca
19h06 26 de mai - Elisa
eu eus
19h06 26 de mai - Elisa : É muita coisa kkk
19h07 26 de mai - Paula : É muita pessoa pra pouca água
19h07 26 de mai - Larissa
tipo
19h07 26 de mai - Larissa : Isso só em itaperuna
19h07 26 de mai - Paula : E muito consumo também
19h07 26 de mai - Paula erdade
19h07 26 de mai - Larissa : Que uma parte muito pequena em relação ao rasil
19h07 26 de mai - Larissa
o mundo
19h07 26 de mai - Paula: Assim não dá né
19h08 26 de mai - Larissa : Temos que ver a média da quantidade de água potável que tem disponível
19h08 26 de mai - lisa letra
19h08 26 de mai - Elisa: Eu tô em duvida
19h08 26 de mai - aula im
19h08 26 de mai - Larissa u t m
19h08 26 de mai - arissa q tipo
19h09 26 de mai - Larissa : Eu não sei muito so re tratamento de esgoto
19h10 26 de mai - Larissa : Mas eu acho muito mais provável a possibilidade do tratamento de esgoto
até
19h10 26 de mai - lisa as
19h10 26 de mai - Elisa ensando logicamente
19h10 26 de mai - Elisa: Acho que é possível sim
19h10 26 de mai - Larissa u t m acho
19h11 26 de mai - Elisa : Pq 2050 é mt tempo até lá
19h11 26 de mai - Paula : Concordo também
19h11 26 de mai - Paula im
19h11 26 de mai - Larissa
quest o da gua
19h11 26 de mai – Elisa : E não são tantos litros de esgoto pra uma cidade
19h11 26 de mai - Elisa chei que fosse mais
19h11 26 de mai - Larissa : Eu acho que tbn depende muito das condições ambientais até l
19h11 26 de mai - Larissa
as tipo
19h11 26 de mai - Larissa: É por pessoa
19h12 26 de mai - Elisa im
19h12 26 de mai - lisa as
19h12 26 de mai - Elisa ei la
19h12 26 de mai - Elisa : Acho mais provável do q a água
19h12 26 de mai - Elisa depende mt t m igual vc disse
19h12 26 de mai – Larissa : Então daria
mil litros de esgoto em itaperuna
19h12 26 de mai - Larissa or dia
19h12 26 de mai - Larissa : A questão da água eu acho muito relativa
19h13 26 de mai - Larissa : Pq se as condições se manterem do jeito que estão
19h13 26 de mai - Paula : Eu acho que tipo, é mais provavel o tratamento de agua acontecer do que
suprir a necessidade de agua pot vel
19h13 26 de mai - Larissa : E a média de consumo de água não diminuir
19h13 26 de mai - Larissa : Eu acho que a água não vai dar
19h13 26 de mai – Elisa : É
19h13 26 de mai - Elisa rt aula
19h13 26 de mai - Elisa : Pq suprir
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19h13 26 de mai - Larissa
maioria dos rios estao super secos
19h14 26 de mai - Elisa : É em complicado do jeito q ta as coisas kkkkk
19h14 26 de mai - Paula ode crer kk
19h14 26 de mai - Gustavo ente
19h14 26 de mai - Larissa : O rio muriaé que a astece itapruna estava em pedras
19h14 26 de mai - Gustavo: É tipo como a aula falou
19h14 26 de mai – Paula verdade arissa, magina em
19h15 26 de mai - Gustavo : Ate 2050 pode não haver agua suficiente se não houver tratamento
19h15 26 de mai - Larissa : Acho que a água potável n o vai ser suficiente
19h15 26 de mai - Larissa : Acho que antes até de
19h15 26 de mai - Elisa : Só de pensar nisso
19h15 26 de mai - Elisa
e da desespero
19h15 26 de mai - Paula : Pois é
19h15 26 de mai - Larissa : O jeito é economizar
19h15 26 de mai - Larissa : Se a população inteira se mo ilizar
19h16 26 de mai - Larissa : E reduzir essa média de
litros diarios por pessoa
19h16 26 de mai - Larissa : Acho que a situação pode ficar menos pior
19h17 26 de mai - Paula: Se todo mundo contribuir seria muito bom, porém algumas pessoas não tem
ciencia do que está acontecendo e o quanto estão consumindo
19h17 26 de mai – Gusatavo : Teria que mobilizar toda a população
19h17 26 de mai - Larissa : Se as pessoas não se conscientizarem, vamos ficar sem água
19h17 26 de mai - Paula im
19h18 26 de mai - Larissa ssa j a realidade muuuuuuuitos lugares
19h18 26 de mai - Gustavo : Acho que seria meio difícil, tem mta gente que n se importa
19h18 26 de mai - Larissa : No nosso próprio país
19h18 26 de mai - Elisa : cctz vamos ficar sem gua
19h18 26 de mai - Elisa : Até algumas notícias ja tão afirmando isso
19h18 26 de mai - Gustavo ham
19h18 26 de mai - Elisa : Mas eu acho beeeem difícil as pessoas se tocarem
19h18 26 de mai - Paula : Verdade, ou então iremos ficar sem agua antes de
19h18 26 de mai - Elisa em mesmo
19h19 26 de mai - aula erdade lisa
19h19 26 de mai - Larissa : Acho que o governo deveria dar mais atenção pra esse assunto
19h19 26 de mai - Paula : As pessoas só vão se dar conta quando aca ar a agua
19h19 26 de mai - Larissa : Acho que já passou da hr de medidas mais drásticas serem tomadas
19h19 26 de mai - Paula
m acho
19h20 26 de mai - Gustavo
m acho
19h20 26 de mai - Larissa : Pq se as pessoas não se tocam
19h20 26 de mai - Larissa
governo deveria agir
19h20 26 de mai - Gustavo : Se o governo não agir logo
19h20 26 de mai - Paula im
19h20 26 de mai - Gustavo ai ficar em pior depois
19h21 26 de mai - Larissa : Acho que o racionamento de água seria uma saída
19h21 26 de mai - Paula ham
19h21 26 de mai - Gustavo : Quando eles tiverem que tratar a água poluída
19h21 26 de mai - Larissa : Por mais que nós ficássemos limitados à uma certa quantidade de água
19h21 26 de mai - Larissa eria muito melhor no futuro
19h21 26 de mai – Paula eria em melhor
19h21 26 de mai - Larissa
tipo
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19h21 26 de mai - Larissa eria que ser a msm quantidade pra todos
19h22 26 de mai - Paula : E o pior que nós vamos sofrer as consequencias no futuro se isso não mudar
19h22 26 de mai - Larissa ndependente da renda, classe social, etc
19h23 26 de mai - Paula : Essa seria uma ideia muito oa
19h23 26 de mai - Paula imitar a quantidade por pessoa
19h23 26 de mai - Paula judaria muito
19h24 26 de mai - Larissa : Acho que os métodos de despoluição da água seria muito útil t m
19h24 26 de mai - Larissa : Já vi diversas experiências
19h24 26 de mai - arissa o re esse assunto
19h24 26 de mai - Paula : Pois as pessoas teriam que economizar, pq elas teriam um certo limite para
gastar e se elas desperdiçassem, elas ficariam sem agua
19h25 26 de mai - Paula om certeza
19h25 26 de mai - Paula : Mas o governo não colocam essas ideias em prática
19h25 26 de mai - Paula nfelizmente
19h25 26 de mai - Larissa : É vdd
19h25 26 de mai - Larissa
no final das contas
19h26 26 de mai - Larissa : Quem tiver mais poder aquisitivo vai ficar com o que sobrar de água
potável
19h26 26 de mai - Elisa ente
19h26 26 de mai - Elisa enho que sair
19h26 26 de mai - Larissa
a maior parte da populaç o enfrentar s rias dificuldades
19h26 26 de mai - Elisa : Só volto
19h26 26 de mai - Larissa k amg
19h26 26 de mai - Elisa ps eu leio oq vcs falaram e falo
19h26 26 de mai - Paula erdade ari
19h27 26 de mai - Gustavo maginaa
19h27 26 de mai - Gustavo
agua ficando cada vez mais cara
19h27 26 de mai - Paula kok miga
19h27 26 de mai - Gustavo : Seria horrível
19h27 26 de mai - Paula : Terríveel
19h27 26 de mai - Larissa : Isso já está acontecendo
19h27 26 de mai - Larissa: Vada dia está nais cara
19h27 26 de mai – Gustavo : O governo descontaria na população o dinheiro usado pra tratar a gua
19h27 26 de mai - Gustavo : Pois é
19h28 26 de mai - Paula magina no futuro
19h28 26 de mai - Larissa : Os alimentos ficam mais caros por causa da seca
19h28 26 de mai - Larissa udo fica mais caro
19h28 26 de mai - Paula im
19h29 26 de mai - Paula : E depois, como você disse, quem tiver poder aquisitivo vai ficar com o que
so rar
19h29 26 de mai - Larissa : Os processos de dessalinização seriam interessantes t m
19h30 26 de mai - Larissa : Pq a quantidade de água salgada é em grande
19h30 26 de mai - Larissa cho que deveriam ter mais investimentos nesse aspecto
19h30 26 de mai - Paula iimm
19h30 26 de mai - Paula : Eu já pensei nisso também uma vez
19h31 26 de mai - Larissa : Mas o custo é muuito alto
19h31 26 de mai - Larissa : Porém
19h32 26 de mai - Gustavo
uuito alto
19h32 26 de mai - Larissa sso seria como um investimento
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19h32 26 de mai - ustavo a ficar mais caro ainda
19h32 26 de mai - Larissa
as futuramente
19h32 26 de mai - Larissa : Qnd grande parte da água potavel aca ar
19h33 26 de mai - Larissa: Essa vai ser a saída
19h33 26 de mai - Paula ode crer
19h33 26 de mai - Paula : É muita agua salgada
19h33 26 de mai - Larissa : E o qnt antes começássemos, seria muito melhor
19h33 26 de mai - Larissa ipo
19h33 26 de mai - +Rafael: Eu acho que a humanidade vai criar tecnologias pro tratamento de água
19h34 26 de mai – Paula : Quase 98% é de agua salgada
19h34 26 de mai - Paula u espero afael
19h34 26 de mai - Larissa : O governo deveria deixar de investir em algumas coisas que não tem tanta
prioridade e investir no tratamento e dessalinização da água
19h34 26 de mai - arissa tipo
19h34 26 de mai - Rafael : Mas os custos da dessalinização são muito altos
19h35 26 de mai - Rafael
as tipo, seria uma coisa que iria valer a pena
19h35 26 de mai - Rafael or que pra dessalinizar agua pra toda populaç o vai sair muito caro
19h35 26 de mai - Rafael : Vcs já pensaram nas geleiras
19h35 26 de mai - Rafael : Uma grande parte de água doce/potável está nas geleiras
19h35 26 de mai - Paula : Mas infelizmente, o governo foca em coisas que não tem tanta prioridade
como a larissa disse
19h37 26 de mai - Rafael : Se tivesse como "extrair" água das geleiras e armazenar pra população, eu
acho que seria muito mais aproveitada a água
19h38 26 de mai - Rafael : E as pessoas tem que se conscientizar também
19h39 26 de mai - Paula : Verdade, tipo, é mais ou menos
de agua doce que esta presente nas
geleiras
19h39 26 de mai - Rafael : Então
19h40 26 de mai - Larissa : enteeeee
19h40 26 de mai - Rafael : E grande parte da agua potável é usada nas plantações, se fizessem a
dessalinização, essa água que antes era salgada poderia ser usada pra irrigação
19h40 26 de mai - Larissa
gnt n o ta pensando em uma coisa
19h40 26 de mai - arissa ipo
19h40 26 de mai - Rafael : E a água dos rios para o consumo humano
19h41 26 de mai - Larissa os esgotos
19h41 26 de mai - Rafael oje em dia existem sistemas de tratamento de esgotos eficientes
19h41 26 de mai - Rafael : O problema são os custos
19h41 26 de mai - Paula erdade
19h41 26 de mai - Larissa e o tratamento for de
19h41 26 de mai - Larissa ipo
19h41 26 de mai - Larissa esses
litros por pessoa
19h42 26 de mai - Larissa e todos eles voltarem de forma limpa
19h42 26 de mai - Larissa
oa para o consumo
19h43 26 de mai - Paula : Sim, mas o problema é que muitas formas de tratamentos, não são
investidas
19h43 26 de mai - Larissa :
litros dos
que cada pessoa consome seria devolvido e
seriam
perdidos
19h44 26 de mai - Paula erdade
19h44 26 de mai - Paula ipo, ainda sim seria perdido uma quatidade de agua, mas em menos
19h44 26 de mai - Larissa em menos
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19h44 26 de mai - arissa emos que ver o rendimento
19h45 26 de mai - Larissa q muito provavelmente
19h45 26 de mai - Larissa : Não será de
19h45 26 de mai - Paula erdadw
19h45 26 de mai - Paula verdade
19h47 26 de mai - Rafael : Nada é
19h47 26 de mai - Paula
as se pelo menos fosse um om rendimento, ajudaria muito
19h49 26 de mai - Larissa : ham
19h50 26 de mai - Larissa q seria mantido um certo ciclo
19h50 26 de mai - arissa as pensando por outro lado
19h50 26 de mai - Larissa e esse rendimento fosse realmente alto
19h51 26 de mai - Larissa : Não estaríamos passando por toda essa crise de água
19h51 26 de mai - Larissa Borgatti: Isso é tão confuso kkk
19h51 26 de mai - Larissa : q tipo
20h21 26 de mai - Viviane ente, estava sem nternet
20h22 26 de mai - Viviane : Mas concordo com tudo o que vocês disseram
20h22 26 de mai - Viviane : Seu cálculo faz todo sentido orgatti
20h22 26 de mai - Viviane : E também acho que boa parte do consumo de água é desperdiçado
20h23 26 de mai - Viviane : E a água que consegue ser reutilizada, tratada, é uma quantidade em
pequena
20h24 26 de mai - Viviane : s pessoas n o querem co rir os custos para tratar a gua e reutiliza-la
20h25 26 de mai - Viviane : Isso seria uma coisa mt importante pra tentar diminuir o desperdício e
evitar que pessoas sofram com o racionamento de água
20h42 26 de mai - Paula : Pois é ivi
21h11 26 de mai - Elisa ente
21h11 26 de mai - Elisa voltei
21h12 26 de mai - Paula i amg
21h12 26 de mai - Elisa : enfim, acho que a gente pode concluir que não dará p suprir a necessidade de
gua pot vel
21h12 26 de mai – Elisa : E dos esgotos eu ainda não sei
21h12 26 de mai – aula ode crer
21h12 26 de mai - Elisa : E o processo de dessalinizaçao eu tbm acho difícil q o governo faça kkkkkk
21h12 26 de mai - Gustavo : Isso aí
21h12 26 de mai – Elisa : Mas é uma oa ideia
21h12 26 de mai - Paula im kkk
21h13 26 de mai - Elisa
isso me lem rou o nosso tra alho t m
21h13 26 de mai – Elisa da semana academia
21h13 26 de mai - Elisa : * acadêmica
21h13 26 de mai - Paula : Acho que em ultimo caso que eles devem colocar essa ideia em pr tica
21h13 26 de mai - Gustavo hamm
21h13 26 de mai - Paula : E olhe lá
21h13 26 de mai - Paula im kkk
21h13 26 de mai - Gustavo : Eletrofloculação
21h13 26 de mai - Paula u lem rei na hora
21h13 26 de mai - Elisa : É em mais arato
21h13 26 de mai - Elisa : E prático
21h13 26 de mai - Elisa : Olha só
21h13 26 de mai - Elisa : Q espetáculo
21h13 26 de mai - Paula iim
21h14 26 de mai - Rafael jkejdjd
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21h15 26 de mai - Gustavo kkkkkk
21h15 26 de mai - Elisa
oq vamos responder so re o esgoto
21h19 26 de mai - Viviane : Que se a demanda do consumo de água for crescendo ao passar dos anos,
acho que n o dar para tratar a quantidade necess ria para suprir as necessidades
21h19 26 de mai - Viviane u acho
21h21 26 de mai - Viviane : Pq se nós estamos passando por uma crise com a falta de gua agora,
imagine daqui a mais de anos, com o aumento da populaç o
21h21 26 de mai - Viviane : Como a Borgatti disse, acho que o rendimento não é alto
21h22 26 de mai - Rafael : Acho que devemos contar com a sorte(de que o tempo mude, e a seca
passe) e com as invenções humanas para o tratamento de gua
21h22 26 de mai - Viviane : O que volta de água potável para a população não está sendo suficiente
21h22 26 de mai - Viviane : Por causa do desperdício
21h23 26 de mai - Viviane iiim afael
21h23 26 de mai - Viviane
k
21h25 26 de mai - Elisa im ivi
21h25 26 de mai - lisa a desproporcional
21h25 26 de mai - Elisa ipo
21h25 26 de mai - Elisa : A população só aumenta
21h26 26 de mai - Elisa : E a água diminui
21h26 26 de mai - Elisa : Só q o governo n pensa nisso
21h26 26 de mai - Elisa fazer oq
21h27 26 de mai - Paula xatamente
21h28 26 de mai - Elisa truste
21h28 26 de mai - Elisa
triste
21h31 26 de mai - Paula
uito
23h09 26 de mai - Paula
19h40 27 de mai – Larissa : Na prefeitura tem um projeto pra fazer um estação de tratamento de
esgoto
19h42 27 de mai – Larissa : Só que até eles aprovarem o projeto e começarem a fazer
19h54 27 de mai - Paula ai demoraar
19h55 27 de mai - Larissa : Se nem na saúde que é uma coisa muito importante eles estão investindo
20h46 27 de mai - Viviane erdade
20h46 27 de mai - Viviane : Até o projeto ser aprovado e se for n vai demorar mt
20h47 27 de mai - Viviane : E pra conclui a obra então, mais um longo tempo
20h47 27 de mai - Viviane concluir
21h19 27 de mai - Paula : Né
10h23 5 de jun - Sandra Schroetter : Bom dia! Precisamos encerrar as discussões até domingo dia
07/06. Abraços a todos.
10h23 5 de jun - Viviane : OK, abraços �
10h24 5 de jun - Rafael : Tudo bem �
12h35 5 de jun – Paula : Okay, abraços pra vc tbm �
8 de jun - Paula : Sandra, pedimos desculpas pelo atraso da conclusão, é porque aca amos esquecendo
de responder por motivos de estarmos cheios de coisas pra estudar esses ultimos dias, pedimos mil
desculpas
23h11 8 de jun - Paula : Mas a conclusão foi o que falamos
23h12 8 de jun - Paula : Que se os gastos de água continuarem sendo em grande quantidade,
provavelmente ficaremos sem água potavel futuramente
23h13 8 de jun - Paula : E sobre o esgoto, pode ter uma destinação final futuramente, pois existem
muitas técnicas para tratar o esgoto que podem ser utilizadas no futuro
8h03 9 de jun - Sandra Schroetter : Tudo bem. Abs
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GRUPO 3
9h32 8 de mai - Sandra Schroetter : Bom dia!
Recursos hídricos.
A) considerando que uma pessoa consome por dia, em média, 200 litros de água para as suas
atividades diárias, no ano de 2050 a cidade de Itaperuna poderá suprir sua necessidade de água potável
para sua população?
B) Considerando que uma pessoa produz, em média, 160 litros de esgoto, a cidade de Itaperuna terá
condições, também para o ano de 2050, de tratar este esgoto assim como dar a ele uma destinação
final?
15h11 9 de mai - Artur: Acho que isso vai depender se entrar um prefeito descente ou nao ���
15h18 9 de mai - Luisa : Eu acho que do jeito que gastamos de aguá e não tratamos o esgoto a água
será escassa em alguns anos
15h18 9 de mai - Artur astante provavel
15h18 9 de mai - Melissa concordo
15h19 9 de mai - Renan: Mais com o avanço do tempo a tecnologia avança
acho que isso devia ser
levado em conta
15h19 9 de mai - Luisa : Mas sem uma conscientização não funciona
15h20 9 de mai - Luisa lha o que aconteceu no in cio desse ano
15h20 9 de mai - Artur ecnologia voltada pra essa area ainda mais aqui acho em dificil
15h20 9 de mai - Pedro : Já eu acho que falta consciência na cabeça dos cidadãos desta cidade e falta
atitude em nossos representantes pol ticos
15h20 9 de mai - Renan
acho rthur
15h21 9 de mai - Artur edro disse td
15h21 9 de mai - Pedro : Serio�
15h22 9 de mai - Luisa : O rio ficou com o nível baixo, fora que em alguns lugares o encanamento
estorou e muita gua foi desperdiçada
15h24 9 de mai - Pedro : Mas sinceramente se os cidadãos fossem mais conscientes valeria apena
investir tecnologia nesta área
15h25 9 de mai - Artur qui ja nao tem tanto recurso assim pra começar neh
15h25 9 de mai - Pedro h
15h26 9 de mai - Pedro om certeza
15h27 9 de mai - Luisa : Já tem muitas tecnologias, como a captação das águas das chuvas para
utilizar depois como acontece no ordeste
15h28 9 de mai - Melissa mas falta dinheiro e interesse por parte dos governantes
15h28 9 de mai - Pedro : Eh isso já ajudaria astante
15h30 9 de mai - Luisa : Também tem a reutilização da água de lavar louça, do anho e de lavar
roupa pra dar as descargas no anheiro ou utilizar para regar plantas
15h33 9 de mai – Pedro : Posso estar meio equivocado mas se ouvesse um sistema de reaproveitação
da água para lavagem e descarga s ria timo ipo dois tipos de gua para diferentes utilidades
15h34 9 de mai - Luisa : Existem tipos de casas que já fazem isso
15h34 9 de mai – Pedro ealmente
15h35 9 de mai - Pedro : A única coisa que acho que não compensa eh o preço
15h42 9 de mai – Manu : Eu também acho que se cada cidadão começasse economizar água, ajudaria
astante
15h44 9 de mai - Manu : Lá em casa por exemplo, meu padrasto demora meia hora no anheiro e ele
tivesse consciência, e tomasse um anho que n o demorasse tanto, faria diferença
19h01 9 de mai - Noemi
cho q temos q pesquisar quanto de pessoas q a cidade consegue atender,
t devemos pesquisar a quantidade q aumenta com os anos e assim ver se
vai dar p atender ou
n o
19h01 9 de mai - Noemi : Levando em consideração o quanto q produz hj
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19h01 9 de mai - Noemi q n da p ser certo mas pelo menos da p chegar a números
20h48 17 de mai - Noemi
jpg arquivo anexado
Boa noite gente, achei uma notícia q tem a ver com a nossa pergunta
10h15 25 de mai - Sandra Schroetter : PTT-20150525-WA0000.aac (arquivo anexado)
10h41 5 de jun - Sandra Schroetter : Bom dia! Pessoal precisamos encerrar as discussões até
domingo dia 07/06. Abraços a todos.

