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Introdução 

 

 A Fapesp4 está financiando o projeto TIDIA5, Tecnologia da Informação no 

Desenvolvimento da Internet Avançada, que está dividido em três sub-projetos: 

Incubadora, Kyatera e Aprendizado eletrônico (Ae). 

Neste artigo vamos nos deter a descrever o TIDIA-Ae, cujos trabalhos iniciaram, 

efetivamente, em setembro de 2004, e tem como objetivo estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento na área de tecnologia da informação voltada para especificação, projeto 

e implementação de ferramentas aplicáveis na área de Educação a Distância (EaD), 

tendo como premissa a disponibilidade de uma rede de alto desempenho (na ordem de 

gigabytes/segundo), a saber, a Internet Avançada. De maneira mais específica, ele visa o 

desenvolvimento de um ambiente formado por um conjunto de ferramentas integradas, 

independentes de plataforma operacional e voltadas para EaD. A idéia é desenvolver 

soluções flexíveis de grande impacto social, porém a um baixo custo, devido à utilização 

de ferramentas livres no seu desenvolvimento. 
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Também está previsto que o desenvolvimento desse ambiente deverá ser 

fundamentado em uma arquitetura baseada em componentes, facilitando, assim, sua 

elaboração, implementação, manutenção e principalmente, sua evolução, permitindo que 

novas funcionalidades sejam acrescidas ao longo do tempo. A idéia é que o professor 

possua uma série de recursos e/ou ferramentas e as selecione, dependendo das 

necessidades e requisitos do curso que irá oferecer, além de que novas ferramentas 

poderão ser acopladas a um repositório a qualquer momento, tornando a quantidade de 

instrumentos possíveis de serem utilizados na educação on-line cada vez maior. 

O grande desafio do projeto TIDIA-Ae é dar suporte a EaD, via software livre, 

considerando uma Internet de altíssima velocidade, o que caracteriza o maior dos 

desafios, pois compreende algo genuinamente novo a ser explorado. Poderíamos 

questionar, por exemplo, “Qual a implicação dessa Internet para EaD? O que podemos 

fazer agora, que era inviável até então? Quais demandas da comunidade que trabalha 

com EaD podem ser facilmente atendidas agora? Quais novas demandas são criadas 

com a possibilidade de se usar tal Internet?”. 

Para ser executado, o projeto envolverá técnicas de engenharia de software para 

análise, projeto, implementação e teste dos componentes, bem como teorias das áreas de 

EaD, interfaces seres-humanos-com-mídias (Borba, 1999), inteligência artificial, além das 

tecnologias empregadas para o desenvolvimento de sistemas hipermídia e outras que 

sejam necessárias para a conclusão dos objetivos iniciais previstos. 

A seguir, descreveremos em detalhes como está funcionando este projeto. 

 

O Consórcio TIDIA-Ae 

 

 O projeto TIDIA-Ae envolve quinze grupos de pesquisa das Universidades mais 

tradicionais do estado de São Paulo, tais como USP, USP - São Carlos, UNESP – Rio 
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Claro, UNICAMP, UFSCar (também em parceria com COC – Ribeirão Preto), UNIFESP e 

UNISANTOS. Estes grupos de pesquisa estão divididos em quatro Laboratórios de 

Desenvolvimento (LDs), que já possuem experiência anterior no desenvolvimento de 

ferramentas para EaD, com utilização comprovada, e onze Laboratórios Associados 

(LAs), que são aqueles que já trabalham na área de EaD, mas não necessariamente 

possuem experiência anterior no desenvolvimento de ferramentas computacionais. 

 Estes grupos de pesquisa formam um consórcio e trabalham de maneira 

cooperativa, divididos inicialmente em três grupos de trabalho. O primeiro grupo (GT1) é 

responsável pela Documentação, Metodologia e Infra-estrutura do projeto. O segundo 

(GT2) é responsável pela padronização de Arquitetura, Linguagens e Objetos de 

Aprendizagem; e o terceiro grupo (GT3) é responsável pela Especificação e Prova de 

Conceito. Em outras palavras, o GT3 é responsável por definir e especificar as 

ferramentas que deverão ser desenvolvidas para o ambiente virtual de aprendizado, 

justificando as particularidades que estas devem ter para os outros grupos de trabalho, 

tendo sempre como objetivo o ensino e a aprendizagem à distância a partir de uma 

Internet Avançada. 

 No próximo tópico descreveremos o papel do GPIMEM no projeto TIDIA-Ae, 

listando suas expectativas e objetivos. 

 

O GPIMEM6 e o TIDIA -Ae 

 

O GPIMEM é um dos LAs do projeto TIDIA-Ae e possui uma particularidade: é o 

único grupo de pesquisa na área de Educação, em particular, Educação Matemática. 

                                                 
6 Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática, Departamento de Matemática, 
IGCE, Unesp, Rio Claro. www.rc.unesp.br/igce/pgem/gpimem.html. 
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Além do GPIMEM, apenas mais um grupo de pesquisa não é da área de Computação, 

sendo este da Medicina. Então, qual o papel do GPIMEM no projeto TIDIA-Ae?  

O GPIMEM, baseado no LIEM7, apresentou, na proposta selecionada para o 

TIDIA-Ae uma de suas vocações: o trabalho com Educação Matemática em ambientes 

virtuais. Ministramos cursos a distância para professores de matemática há cinco anos. 

Temos uma proposta pedagógica para a educação a distância que se baseia na 

interatividade, ou seja, alunos-professores têm que ter contato síncrono e assíncrono com 

os formadores de um dado curso. 

Baseados nesta experiência e em nossas pesquisas (BORBA, 2004; GRACIAS, 

2003), as quais já apontam para demandas específicas, nossos planos de pesquisa 

envolvem a interação com os grupos de desenvolvimento (LDs e LAs) para apresentar 

requisitos às ferramentas a serem construídas, além de testá-las e questioná-las de modo 

a caracterizar um processo de design participativo (KUHN & MULLER, 1993).  

Na medida em que o consórcio de LDs e LAs começar a ter protótipos de 

ferramentas, nosso grupo pretende oferecer cursos para nosso público alvo, professores 

e futuros professores, utilizando estes novos instrumentos, com o objetivo de analisá-los e 

proporcionar um feedback aos participantes do consórcio e a comunidade, já que, ao final 

de quinze meses, como será descrito posteriormente, uma nova seleção de grupos será 

realizada para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto.  

Porém, uma das dificuldades que o GPIMEM tem encontrado é justamente ouvir 

de professores e pesquisadores que possuem algum tipo de experiência com EaD on-line, 

quais são as demandas de um ambiente virtual. Qual seria o ambiente virtual dos nossos 

sonhos? Quais ferramentas seriam imprescindíveis? O que já existe e pode ser 

melhorado? Estes são apenas alguns exemplos de perguntas que poderiam ser feitas e 

                                                 
7 Laboratório de Informática e Educação Matemática, Departamento de Matemática, Unesp, Rio Claro. 
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possuem diversas respostas, dependendo de fatores como experiência, objetivos, entre 

tantos outros. 

Dentre as pesquisas realizadas por nosso grupo, organizamos um rol de 

demandas para esse ambiente virtual, com base em nossas experiências. Por exemplo, 

sabemos que já existe uma ferramenta que permite que o professor faça uma construção 

geométrica em um determinado software e que os alunos que estiverem acompanhando o 

curso, através de videoconferência, consigam ver, em tempo real, o desenvolvimento de 

tal construção. O que não sabemos se existe ainda (não encontramos em nossas 

buscas), e acreditamos que seria de extrema relevância para um ambiente de ensino e 

aprendizagem virtual, é a possibilidade de alguém iniciar uma construção geométrica, por 

exemplo, em determinada máquina, e um outro aluno continuar esta mesma construção 

de outra máquina. Seria como se iniciássemos a resolução de um problema no quadro e, 

em determinado momento, pedíssemos para um determinado aluno continuá-la. 

Uma outra ferramenta muito utilizada nos cursos on-line são os chats. Porém, 

não existe, de acordo com um levantamento que realizamos, a possibilidade de se inserir 

símbolos matemáticos ao se comunicar via chat. Por exemplo, se possuíssemos um 

determinado problema, cuja sentença seria dada por ∫
+∞

2
2

1 dx
x

, teríamos que escrever “a 

integral definida no intervalo de dois até mais infinito da função um sobre x ao quadrado”, 

e, ao escrevermos a sentença, além de uma maior demanda de tempo por parte do 

participante para interpretá-la e traduzi-la para a “linguagem matemática”, isto poderia 

gerar equívocos, pois sabemos que ao digitarmos em chats, muitas vezes, abreviamos 

palavras e, muitas vezes escrevemos de maneira errada, tentando minimizar o tempo. 

Podemos perceber que a opção de se inserir símbolos matemáticos durante uma aula 
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virtual seria de grande relevância para a EaD na Educação Matemática, assim como 

outros símbolos que poderiam ser utilizados em outras áreas do conhecimento. 

Sabemos que as aulas que são ministradas on-line através de videoconferência 

geram um volume de dados muito grande, como imagens, textos e sons. Em apenas uma 

aula a quantidade de informação é grande e muitas vezes, uma fala ou um gesto, podem 

passar desapercebido pelo professor. Acreditamos que seria de extrema relevância se as 

falas ocorridas durante a videoconferência fossem automaticamente transcritas, 

facilitando o posterior trabalho do professor e/ou professor-pesquisador. 

Porém, nosso “sonho” vai além. Pensamos em algo que possa, além de 

transcrever as falas que ocorreram durante uma aula automaticamente, selecionar 

trechos considerados relevantes pelo professor. Por exemplo, se a aula foi sobre a 

“Introdução do Conceito de Derivada a partir da reta Tangente”, o professor, através de 

um mecanismo de busca, poderia ter acesso a determinadas falas que convergiriam para 

o seu interesse. O mesmo exemplo pode ser utilizado para imagens. Muitos de nós 

“falamos” através de gestos, desenhamos uma determinada curva no ar para exemplificar 

algo, enfim, o nosso comportamento perante uma discussão matemática vai além da fala. 

Assim sendo, se tivéssemos um mecanismo de busca para selecionar imagens, também 

a partir dos objetivos do professor, facilitaria muito o trabalho docente. Imagine, por 

exemplo, um curso com 20 participantes de 100h totalmente on-line, através de 

videoconferência. Para o professor transcrever as falas e procurar uma determinada 

imagem se torna um trabalho demasiadamente cansativo, e ferramentas que suprissem 

estas demandas seriam de grande importância para a educação on-line. Combinada com 

o áudio, as buscas poderiam ser facilitadas ou diferenciadas. Por exemplo, localizar sons 

que correspondam a palavras chaves definidas pelo professor ou mesmo localizar trechos 
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em que os alunos fiquem “mudos” por um longo tempo (algo interessante pode estar 

ocorrendo!). 

Todas essas demandas estão também relacionadas com um outro ponto que 

consideramos importante: a avaliação. Para o professor, o desenvolvimento de 

ferramentas que o auxiliassem em uma avaliação formativa do aluno, considerando 

diversas mídias como textos, sons e imagens seriam muito proveitosas. A idéia é evitar a 

sobrecarga docente, através de mecanismos automáticos que filtrem o essencial do 

irrelevante. Para isso, acreditamos que tanto mecanismos que proporcionassem uma 

avaliação qualitativa ou quantitativa seriam interessantes, e o professor, dependendo de 

seus objetivos, utilizaria o que acreditasse ser ideal para suas aula e/ou cursos. 

Nesse sentido, acreditamos que a comunidade de Educadores e, em particular, 

Educadores Matemáticos que trabalham, pesquisam ou simplesmente possuem algum 

tipo de envolvimento com a EaD, possam colaborar bastante no sentido de discutir quais 

seriam as prioridades de um ambiente virtual baseado na Internet Avançada, já que neste 

texto estamos nos detendo as nossas experiências e expectativas. É importante 

ressaltarmos que nossas demandas, apresentadas anteriormente, vão ao encontro dos 

desafios surgidos com a Internet Avançada, na qual acreditamos que o uso de vídeo e as 

possibilidades de interação serão enormemente ampliados. 

 

EaD com a Internet Avançada: Metodologia de Pesquisa 

 

A primeira fase do projeto TIDIA-Ae está prevista para quinze meses, e, ao final 

deste período, deverá ser apresentado um protótipo deste ambiente de aprendizado 

virtual. Como já foi mencionado anteriormente, o GPIMEM pretende oferecer cursos para 
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professores e futuros professores utilizando as ferramentas desenvolvidas no consórcio 

TIDIA-Ae. 

Neste momento será fundamental que pesquisas sejam desenvolvidas para 

estudar como que esses participantes de cursos utilizam e se juntam às novas 

ferramentas para gerar novos conhecimentos. Observar como os participantes e nós 

professores aprendemos mutuamente durante um curso, exige métodos qualitativos de 

pesquisa (GOLDENBERG, 1999; ALVES-MAZZOTTI & GEWAMDSZNADJDER, 1998; 

BORBA & ARAÚJO, 2004). Analisaremos as falas, escritos, textos, imagens, sons e 

rastros deixados nos ambientes utilizados, buscando uma compreensão de qual o tipo de 

aprendizagem que está sendo gerada e como as ferramentas em desenvolvimento pelo 

programa TIDIA-Ae moldam essa aprendizagem. É fundamental que dentro do consórcio, 

formado por grupos predominantemente da área de Computação, se entenda a 

necessidade de termos avaliações profundas – e não baseadas em testes (modelo 

clássico de pesquisa) – para detectarmos o impacto das ferramentas que estamos 

criando. Para isso a pesquisa qualitativa se tornará relevante ao analisar o tipo de 

interação, as falas, imagens e escritas dos usuários de cursos experimentais que 

estaremos oferecendo com as ferramentas desenvolvidas pelo Programa TIDIA-Ae. 
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É necessário que não reinventemos o que já está feito e que baseemos nossos 

resultados em pesquisas já realizadas. Assim, por exemplo, as pesquisas de nosso grupo 

(BORBA, 2004) indicam que ambientes como o TelEduc8 são apropriados para cursos 

como o que ministramos, mas impõem algumas restrições. Tais limitações dizem respeito, 

entre outras, a forma de lidar com o simbolismo matemático e com o desenvolvimento de 

figuras geométricas. Neste último caso, é impossível compartilhar facilmente um mesmo 

desenho ou o processo de construção de uma figura. 

 

Educação Matemática, EaD, Internet Avançada e a construção do conhecimento 

 

 Citamos anteriormente alguns exemplos do que seria desejável para nós em um 

ambiente de educação a distância on-line. Além daqueles, acreditamos que várias outras 

situações poderiam ser descritas, porém, o que pretendemos agora é discutir como a 

Internet Avançada poderá modificar a construção do conhecimento na EaD. 

 Em pesquisas antes realizadas pelo nosso grupo (vide, por exemplo, BORBA, 

1999; 2003), já pontuamos como diferentes mídias podem estar modificando a construção 

do conhecimento desde a utilização de calculadoras gráficas, sensores, softwares 

gráficos, de geometria dinâmica, dentre outros. Porém, a partir do início do trabalho do 

GPIMEM com EaD, novas questões nos foram colocadas e novas idéias e possibilidades 

surgiram. 

 Em pesquisas anteriores, baseadas em experiências com cursos que foram 

oferecidos totalmente à distância, de 2001 a 2003, Gracias (2003) e Borba (2004) 

encontramos indícios de como a Matemática poderia vir a se transformar em ambientes 

como esse, gerando assim também a construção do conhecimento de maneira 

diferenciada. Agora, estamos perante a mais um desafio, a EaD com a Internet Avançada. 
                                                 
8 Ambiente de educação a distância, disponível em www.nied.unicamp.br. 
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Quais serão as possibilidades? Como o conhecimento será produzido, tendo como 

premissa a idéia de seres-humanos–com-mídias, a Internet Avançada e uma gama de 

ferramentas novas disponíveis? 

 Como nós acreditamos que o conhecimento é produzido por coletivos de seres-

humanos-com-midias, a partir do desenvolvimento de uma nova plataforma como a 

prevista pelo consórcio TIDIA –Ae, as condições para a construção do conhecimento 

ganharão novas dimensões, tendo como premissa a Internet Avançada. Isto justifica os 

esforços do consórcio TIDIA – Ae para formar um grupo com experiências diversificadas 

em EaD para colaborar no desenvolvimento desta plataforma.. 
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