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Ementa: O presente mini-curso discutirá questões relativas ao uso do vídeo e da internet 

na pesquisa contemporânea. Embora os exemplos que serão usados sejam da Educação 

Matemática, há uma interface com a Educação e, portanto, o mini-curso poderá ser de 

interesse de qualquer pesquisador na área educacional. Pretende-se abordar os seguintes 

aspectos: 

1.     A história e problemas teóricos e práticos do uso de vídeo para pesquisa em 

educação. 

2.  Modelos de análise de dados vídeográficos. 

3.     Espaços virtuais que permitem comunicação multi-modal. 

4.     Comunicando para colaborar sobre a resolução de problemas. 

5.     Alguns aspectos da teoria de “comunicação como pensar”. 

6.     Modelos para analisar dados de um espaço multi-modal. 
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